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SIDA 1 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att fånga upp tanken i Karl Marx resonemang kring alienation 

och förstå hur upplevelsen av alienation skiljer sig på en hierarkisk nivå på ett 

modernt företag som ICA. Uppsatsen har en frågeställning som lyder som 

följande: Finns alienation i ett modernt servicearbete, och i så fall hur tar den sig i 

uttryck beroende på vilken arbetsposition medarbetaren har? Studien undersöker 

tre olika kategorier av arbetspositioner för att se om upplevelserna skiljer sig. För 

att få svar på frågan användes etnografiska metoder med observationer och 

intervjuer som redskap. En teoretisk referensram bestående av en genomgång 

av alienation har också utformats för att svara på frågeställningen. Studien visar 

att intervjupersonernas upplevda alienation skiljer sig åt beroende på vilken 

arbetsposition medarbetaren har. De arbetspositioner som ger minst alienation 

är mittenpositioner. Flest kännetecken och uttryck för alienation ger positionerna 

som i hög grad är kontrollerade, har lägst självbestämmande och minst varierade 

uppgifter. Även toppskiktet känner sig till viss del alienerade. Alienation i arbetet 

skiljer sig åt av flera anledningar som kan förklaras av Marx teori om alienation. 

Anledningen till att positionerna som i hög grad är kontrollerade, har lägst 

självbestämmande och minst varierade uppgifter och toppskiktet upplever sig 

alienerade är bland annat att medarbetarna inte äger produkten, att de inte äger 

verksamheten och att arbetet är strukturerat för att förhindra kontakt mellan 

kollegor och kunder.  
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1.Inledning 
Sociologen Karl Marx hade en teori för cirka 200 år sedan om att kapitalismen 

kännetecknas av en arbetsdelning som gör att arbetaren inte ser en helhet i hela 

processen, utan bara ser en del av resultatet och ibland inte ens det. Denna 

förklaring gav han i samband med sin presentation av begreppet alienation som 

är en känsla av förfrämligande inför arbetet och tillslut inför sitt egna väsen. 

Teorin var då applicerbar på 1800-talets fabriksarbetare (Andersson, 1997:89). 

Idag har det skett en förskjutning i vårt samhälle. Vi har på många sätt gått från 

ett industrisamhälle som Marx talade om, till ett postindustriellt samhälle som 

kännetecknas av service och tjänster. Det finns en del forskare som menar att 

detaljhandeln istället är den nya arenan för massanställningar i dagens samhälle 

(Grugulis & Bozkurt, 2011: 2). För att få perspektiv på detta visar siffror på att 

strax över 10 procent av den arbetsföra befolkningen i avancerade ekonomier 

arbetar inom detaljhandeln (Grugulis & Bozkurt , 2011: 2–4).  

 

Fabriken och industrin har med andra ord bytts ut mot supermarkets och 

snabbmatsrestauranger. Trots att det finns studier gjorda på själva 

samhällsutvecklingen från industriella ekonomier till servicebaserade ekonomier 

tycks detaljhandeln fortfarande vara ett fält som inte fått tillräckligt med 

uppmärksamhet. Det har exempelvis gjorts flera studier på hur 

snabbmatsrestauranger som McDonalds har ändrat arbetets natur under det 

postindustriella samhället (Ritzer,1993; Leidner 1993) men just snabbköp och 

supermarkets har hamnat i skymundan (Grugulis & Bozkurt , 2011: 2).  

 

En arbetsplats inom detaljhandeln som många svenskar kommer i kontakt med 

dagligen, både som kunder och som eventuellt anställda är ICA. “Med drygt 1300 

butiker och en marknadsandel på cirka 36 procent är ICA Sverige den ledande 

dagligvaruaktören i Sverige.” (ICA, 2017). Därför tycker jag att det är högst 

angeläget att utföra undersökningen på en arbetsplats inom detaljhandeln där 

det tycks finnas en kunskapslucka och just denna arbetsplats är intressant därför 

att många berörs av detta och känner till ICA-koncernen. Det finns med andra 

ord ett allmänintresse av detta. Det som uppsatsen kommer att ha sin 

utgångspunkt i är alienationen som Marx talade om, fast inom serviceyrket. 
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Denna uppsats ska undersöka en specifik del i detta, nämligen hur alienation 

skiljer sig åt beroende på vilken arbetsposition medarbetaren har på ett företag.  

 

Arbetstillfredsställelse ska i denna uppsats inte handla om hur nöjd individen är 

med sitt arbete, det har det gjorts en del studier om. Inte minst av psykologisk 

karaktär som tar upp vilka komponenter som ska finnas med för att en anställd 

ska känna sig tillfredsställd. Resultaten visar bland annat att 

motivation/tillfredsställelse uppnås genom beröm, känslor/personligheter och 

utvecklingsmöjligheter (Brief & Weiss, 2002).  

 
Denna uppsats ska göra ett försök i att komma ifrån det psykologiska och de 

individuella faktorerna och istället fokusera på vad det är i själva arbetets natur 

som gör att man känner tillfredsställelse. Det är med andra ord karaktären av 

arbetet och de olika befattningarna som skall undersökas, och inte personens 

tillfredsställelse i sig. Då blir det inte bara psykologiskt utan även sociologiskt 

intressant att undersöka vilken eller vilka yrken i en och samma typ av företag 

som ger arbetstillfredsställelse hos de arbetande. Alienation handlar i denna 

uppsats om en känsla av förfrämligande på strukturnivå eftersom att uppsatsen 

ska undersöka hur arbetet är strukturerat beroende på vilken position 

medarbetaren har. Allt som är individuellt missnöje är inte alienation, däremot är 

alienation känslan av avstånd till produkten som säljs, den produktiva 

verksamheten och andra arbetare. Känslan av avstånd och förfrämligande kan 

leda till mindre arbetstillfredsställelse men mindre arbetstillfredsställelse i sig är 

inte per automatik alienation.  

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Denna uppsats har till syfte att fånga upp tanken i Karl Marx resonemang kring 

alienation och förstå hur upplevelsen av alienation skiljer sig på en hierarkisk 

nivå på ett modernt företag som ICA . Fabriksarbetare byts i detta fall ut mot tre 

olika arbetspositioner för att fånga upp den eventuella hierarkin och känslan av 

alienation inom ett och samma företag.  

 

Detta intresseområde mynnade sedan ut i nedanstående frågeställning som mer 

precist talar om vad som ska undersökas: 
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- Finns alienation i ett modernt servicearbete, och i så fall hur tar den sig i uttryck 

beroende på vilken arbetsposition medarbetaren har?  

1.2 UPPSATSENS DISPOSITION 

I kapitel två kommer den tidigare forskningen att presenteras. Inledningens 

problemformulering grundade sig i en kunskapslucka och kapitel två är en 

fördjupning av denna problemformulering där tidigare litteratur lyfts fram. I kapitel 

tre redogör jag för den teoretiska referensramen och motiverar valda teoretiska 

begrepp i studien. De valda begreppen ligger till grund för att kunna förstå och 

tolka materialet. I kapitel fyra beskrivs och motiveras val av metod. I kapitel fem 

presenteras resultatet och analysen som är uppdelad efter Karl Marx 

beståndsdelar av alienation. Där redogörs för citat som syftar till att kartlägga 

medarbetarnas alienation. I kapitel sex förs en diskussion där studiens 

frågeställning besvaras. Kapitlet innefattar de slutsatser som jag har kommit fram 

till. Det reflekteras vidare kring studiens utförande och resultat, samt ges förslag 

och idéer för fortsatt forskning inom området. 

2. Tidigare forskning 
 I detta kapitel presenteras den tidigare forskningen kring alienation. Detta för att 

redogöra för den kunskapslucka som identifierats i den befintliga forskningen och 

visa hur den tidigare forskningen grundar denna undersökningens relevans. I 

sökandet efter tidigare forskning användes nyckelord i olika kombinationer, 

exempelvis “work alienation” “job satisfaction” och “alienation retail work”. 

Sökningen gjordes i ett flertal databaser, bland annat JSTOR, Artikelsök och 

Google Scholar. Sökningen efter vetenskapliga artiklar som undersöker 

alienation visar att det finns en uppsjö av artiklar som behandlar ämnet. Urvalet 

av artiklar har gjorts med hänvisning till studiens syfte som är att försöka förstå 

hur medarbetarna upplever alienation beroende på vilken arbetsposition de har.  

 

Som det nämndes i inledningen av uppsatsen har fabriker och industrin bytts ut 

mot supermarkets och snabbmatsrestauranger i dagens samhälle. Siffror visar 

på att 10 procent av den arbetsföra befolkningen i avancerade ekonomier arbetar 

inom detaljhandeln (Grugulis & Bozkurt , 2011: 2-4). I Norden har detaljhandeln 



SIDA 6 

haft en stark tillväxt och siffror från Nordic Retail and Wholesale Conference 

visar att ungefär 3 miljoner människor är anställda inom grossist-och 

detaljhandeln i Norden (Hagberg et al., 2012: 19). I en rapport skriven av 

Handelns Utvecklingsråd visar siffror att detaljhandeln i Sverige sysselsätter 250 

000 personer 2015 (Handelns Utvecklingsråd, 2015). 

 

Den tidigare forskningen som presenteras ovan hjälper studien att bottna i något. 

Argumenten om varför detaljhandeln är värd att undersökas får ett vidare djup. 

Det är nämligen en snabbt expanderande sektor som på många sätt har ersatt 

fabriksarbete. Alienation var ursprungligen vanligare hos arbetare än hos 

tjänstemän. Det menar en forskare som i sin artikel diskuteras hur alienation 

minskat inom industribranscher och istället ökat inom service och 

kunskapsbaserade yrken (Archibald, 2009). Därför kan vi argumentera för att det 

är just där som Marx alienationsteori bör testas och appliceras i dagens samhälle 

och då blir studiens syfte högst relevant. 

 

Det har gjorts en del studier om alienation på supermarkets och 

snabbmatsrestauranger. Exempel på det är en kvantitativ studie som utfördes i 

595 amerikanska snabbmatsestauranger där en betydande del av de svarande 

uttryckte känslor av alienation. Känslan av alienation var mer utbredd bland 

arbetstagare som var timanställda, män, de yngre, de mer utbildade och 

afroamerikaner (DiPietro & Pizam, 2008). Det finns med andra ord redan en 

tanke om att arbetare i denna sektor till viss del är alienerade. Denna studie 

kommer förhoppningsvis att komma med ett nytt bidrag eftersom studien ska 

fokusera på att undersöka vilka arbetspositioner, det vill säga vad i arbetets 

natur, som gör att medarbetaren känner alienation vilket liknande studier inte har 

gjort. Liknande studier har inte försökt fånga alienation i hierarkin utan 

undersöker, likt ovannämnda studie, endast arbetare och inte mellanpositioner 

eller chefer som denna studie har som mål att göra. 

 

En studie som ändå nuddar vid alienation kopplat till hierarkier undersöker 

vårdpersonal på ett mentalsjukhus. Resultatet visar att det är uppenbart att 

alienation intensifieras där auktoritetsutövandet är av sådan karaktär och art att 

det begränsar inflytandet hos dem underordnade. Detta återspeglas i situationer 
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där det finns en stor skillnad i positionen mellan överordnade och underordnade, 

exempelvis då den som anses vara överordnad/chef är fysisk otillgänglig. 

Studien tar också upp betydelsen av karriärsupplevelser inom organisationen 

relaterat till alienation. När medarbetaren upplever att hens prestation är 

begränsad och att arbetsbelöningarna är begränsade uppkommer ett större 

missnöje. Slutligen tar studien upp att arbete som sker isolerat och i frånvaro av 

sociala förbindelser leder till en starkare känsla av alienation (Pearlin, 1962).  

 

De flesta organisationer inom detaljhandeln vet om att anställdas missnöje kan 

uppstå på grund av verksamhetens karaktär, arbetets natur och den typiska 

medarbetarens demografi vilket är exempelvis unga med låg utbildningsnivå 

(Heskett, Sasser, & Schlesinger, 1997). De specifika egenskaperna i arbetet som 

leder till mindre arbetstillfredsställelse och att folk säger upp sig är bland annat 

brist på karriärsmöjligheter, obehagliga fysiska arbetsförhållanden, obekväm 

arbetstid, låg lön, monotont arbete och repetitiva/förutsägbara resultat vid 

arbetsinsatsen (Pizam, 1982; Pizam & Ellis, 1999). Arbetsdelning anses också 

ha en stor effekt på alienationen som arbetstagaren känner. För att effektivisera 

och öka produktiviteten har många organisationer, inte minst ICA, en 

arbetsdelning som gör det möjligt för människor att specialisera sig på ett 

område, snarare än att alla ska vara experter på alla delar av arbetet. 

Arbetsuppgifter som är specialiserade gör att människorna inte kan se den 

färdiga produkten, och de tenderar därför att känna sig mer alienerade och 

förstår inte hur deras arbete uppfyller något syfte (Blauner, 1964: 32-34). 

 

Visserligen visar ovanstående stycke att exempelvis arbetsdelningen, monotont 

arbete, obekväma arbetstider och unga anställda leder till mindre 

arbetstillfredsställelse. Dessa faktorer existerar även i en ICA-butik, exempelvis 

med uppdelade avdelningar, många unga som är anställda, kassaarbete som är 

monotont och kvällstider som är obekväma. Men å andra sidan tycks det inte 

finnas tillräcklig tidigare forskning som visar var i arbetsdelningen alienationen 

existerar eller varför monotont arbete leder till alienation. Denna studie kan, 

utifrån den tidigare forskningen, försöka förstå vart det är gynnsamt för 

medarbetaren att vara i arbetsdelningen eftersom studien kollar på flera 
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avdelningar och positioner. Eller förstå varför monotont arbete inte ger 

arbetstillfredsställelse, utifrån medarbetarens egna utsagor. 

 

I nästa kapitel kommer teorin att presenteras och känslan av alienation ska 

beskrivas mer ingående utifrån Karl Marx definition. På så sätt får vi tydliga 

redskap för att analysera och förstå den tidigare forskningen och uppsatsens 

resultatdel bättre. 

3. Teoretisk referensram  
I denna del av uppsatsen presenteras och diskuteras begrepp och antaganden 

som kommer att användas vid analysen av det empiriska materialet. I detta fall 

kommer en begreppsdefinition av människans artväsen och arbete att 

presenteras inledningsvis, för att i sin tur förstå vad Karl Marx menade med 

alienation. I texten motiveras också varför teorin har en relevans i denna studie. 

3.1 MÄNNISKANS ARTVÄSEN OCH ARBETE 

För att förstå alienation måste vi först förstå hur Marx definierade den mänskliga 

naturen och dess relation till arbete. Genom definitionerna kan vi sedan förstå 

alienationsteorin. Han menade nämligen att det fanns en motsättning mellan den 

mänskliga naturen och hur vi tvingas att arbeta under kapitalismen. När han 

talade om den mänskliga naturen talade han om människans artväsen, som han 

menar är de förmågor som vi människor besitter som skiljer oss från exempelvis 

djur: 

 

“Men det som i grunden skiljer den sämste byggmästare från det duktigaste bi, är 

att han har byggt cellen i huvudet,innan han bygger den i vax. Vid 

arbetsprocessens slut framkommer ett resultat, som redan från början fanns i 

arbetarens medvetande, alltså redan existerade ideellt. Han åstadkommer inte 

bara en formförändring i naturen, utan samtidigt förverkligar han i naturen ett 

ändamål som han känner” (Marx, 1867/1997: 153-154) 

 

Ovanstående citat belyser Marx tanke om att människans artväsen är 

sammanlänkat med arbete. Människans artväsen skiljer sig från djuren genom 

begreppet arbete. Det är nämligen genom vårt arbete som vi skapar någonting i 
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verkligheten som dessförinnan endast har funnits i vår fantasi, och det är unikt 

för oss människor menade han. Denna process kallar Marx för objektifiering. 

Hans definition av arbete avser inte bara lönearbete utan allt arbete som 

människan skapar för att omskapa vår mänskliga natur och objektifiera våra 

målsättningar. Han menar att vi arbetar för att möta våra behov och när vi 

arbetar så omskapar vi också våra behov och det är detta som driver den 

mänskliga naturen framåt (Marx, 1857-1858/2010: 169).  

 

Det som gör begreppen artväsen och arbete relevanta i denna studie är att vi 

faktiskt inte arbetar på det sättet i det kapitalistiska samhället, och det förutsåg 

Marx redan på 1800-talet. På ICA skapas inte någonting i verkligheten som 

dessförinnan endast har funnits i arbetarens fantasi. Objektifieringen existerar 

inte på samma sätt. Marx menade att när strukturen ser ut som den gör på 

exempelvis ICA resulterar det i att medarbetaren alieneras och det är just det 

som denna studie ska undersöka, det vill säga om Marx teori om alienation 

fortfarande är tillämplig i detta fall. Därför är också begreppen artväsen och 

arbete viktiga att förstå, för att det leder oss in på alienationsteorin. 

3.2 ALIENATIONSTEORI 

I det kapitalistiska samhället har relationen mellan människans artväsen och 

arbete förvrängts, och det är det som kallas alienation menar Marx. Mer 

ingående innebär detta att allt arbete som människan skapar för att omskapa vår 

mänskliga natur och objektifiera våra målsättningar försvinner under 

kapitalismen. Det finns med andra ord ingen objektifiering hos arbetaren utan vi 

arbetar för någon annan, kapitalisterna, som i sin tur avlönar oss. Det finns en 

intressekonflikt mellan dessa, Marx menade nämligen att den som äger 

produktionsmedlen får mervärde (profit) på bekostnad av att arbetarna 

exploateras. Arbetet utförs som ett tvång under kapitalismen och inte för att 

tillfredsställa våra behov, då alieneras vi från vårt arbete och därmed från vår 

sanna mänskliga natur (Marx, 1970: 60–62). 

 

Just arbetsdelningen som Marx belyser som grunden till alienationsbegreppet är 

väldigt framträdande på just ICA och därför är teorin relevant. Den hade inte 

passat lika bra på exempelvis COOP som är ett kooperativ där samverkande 
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medlemmar både äger och driver den verksamhet de har behov av. På ICA finns 

strukturen av att arbetaren inte äger någonting utan jobbar för någon annan, 

nämligen ICA-handlaren och därför är teorin passande.  

 

För att förstå alienation kan man bryta ner den i mindre delar. Marx menade att 

alienation kan komma till uttryck i fyra olika förvrängda relationer som listas 

nedan:  

• Människans alienation från produkten 

• Människans alienation från den produktiva verksamheten 

• Människans alienation från hennes artväsen 

• Människans alienation från andra arbetare (Marx, 1970: 60-72) 

 

Den första punkten, människans alienation från produkten, innebär att 

människan i det kapitalistiska samhället inte äger sitt egna arbete utan skapar en 

produkt för någon annan, kapitalisten, som sedan ska göra profit av produkten. I 

denna process existerar inte objektifieringen utan människan arbetar för att hen 

måste, med tvång. Produkten blir ett främmande väsen som existerar utanför 

arbetaren och förslavar arbetaren eftersom att arbetaren inte kan använda 

produkten för att tillfredsställa sina behov. Arbetet är inte ett mål i sig utan 

arbetet är bara ett medel för att tjäna pengar för att i sin tur kunna köpa varor 

som tillfredsställer våra behov (Marx 1932/1978: 187-189). Här är det tydligt att 

alienation från produkten berör människor som konkret tillverkar något, som 

fabriksarbetare, men den säger också något om hur ICA-anställda har berövats 

produkten. Det exempelvis kassören säljer tillhör inte kassören, men hen är ändå 

närvarande på arbetet för att tjäna pengar för att i sin tur köpa varor som 

tillfredsställer hens behov. Även fast delar av teorin inte kan appliceras på vissa 

ICA-anställda så finns det en grundtanke i teorin som kommer vara relevant för 

medarbetarna på ICA. 

 

Den andra punkten, människans alienation från den produktiva verksamheten, 

innebär att människan inte är med i hela produktionsprocessen, utan ser endast 

en glimt av denna. Arbetaren är inte med från start till slut utan är endast en 

kugge i maskineriet. “Hur skulle arbetaren kunna bli främmande för sin 

arbetsprodukt, om han inte i själva produktionsakten vore utsatt för alienation: 
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produkten är ju bara summan av verksamheten, produktionen.” (Marx,1970: 63). 

Här menar Marx att arbetaren i fabriken inte ser helhetsresultatet av sitt arbete, 

utan arbetsdelningen har lett till att arbetaren endast utför en specifik del åt 

någon annan och blir därmed också alienerad från den produktiva 

verksamheten. Detta blir intressant då jag ämnar undersöka specifika 

delar/befattningar i den produktiva verksamheten på ICA för att få svar på hur 

alienationen yttrar sig.  

 

Den tredje punkten, människans alienation från sitt artväsen, hör ihop med 

ovanstående punkter om alienation och har förklarats i ett eget kapitel. Marx 

menade nämligen att vi människor omskapar oss när vi arbetar. Vi arbetar med 

oss själva och vår mänskliga natur när vi utför arbete efter egna målsättningar 

men eftersom vi under kapitalismen fråntas detta så förlorar vi oss själva också. 

Vi blir alienerade från vårt sanna väsen när vi inte äger produkten eller den 

produktiva verksamheten, vi reduceras till att bli maskiner eller endast en 

arbetsposition i arbetet (Marx, 1857-1858/2010: 169-170). Denna punkt är inte 

lika konkret som de andra. I denna studie vill jag förklara människans artväsen 

för att bygga upp en förståelse kring begreppet arbete och för att belysa vad 

Marx menade med alienation. Just alienationen från människans artväsen hör 

ihop med övriga punkter och i analysen av ICA kommer denna punkt bakas in i 

texten för att förstå de övriga beståndsdelarna. 

 

Den fjärde punkten, människans alienation från andra arbetare, syftar till att 

förklara vad som sker när människor arbetar med varandra under kapitalismen: 

“En omedelbar konsekvens av att människan alienerats från sin arbetsprodukt, 

sin livsaktivitet och sitt artväsen är människans alienation från människan” (Marx, 

1932/1978: 187). Marx menade att människor trivs och bör jobba tillsammans, 

det finns ett naturligt samarbete människor emellan men under kapitalismen 

störs samarbetet. Arbetare blir konkurrenter och fientliga gentemot varandra. Inte 

nog med det så gör den kapitalistiska strukturen det svårt för arbetare att skapa 

förbindelser med varandra, teknologin i arbetet kontrollerar oss och isolerar 

arbetare från varandra. Vi jobbar separat i stora fabriker och maskinerna som 

bullrar får oss att tappa kontakten med varandra (Marx,1970: 67-68).  
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Även om dessa fyra beståndsdelar inte var skrivna för att förklara hur arbetare i 

dagens samhälle och ICA-anställda uppfattar alienation så finns det en relevans i 

texterna fortfarande. Han förklarar tydligt hur känslan av alienation är starkt 

kopplad till vårt produktionssätt i den kapitalistiska strukturen. ICA är ett företag 

som passar in bra på Marx tankar om hur arbetet skulle vara organiserat under 

kapitalismen, även om han exemplifierade detta med fabriksarbetare på 1800-

talet. En annan anledning till varför teorin är relevant är att Marx talar i allmänna 

ordalag om hur människan förlorar sig själv i arbetet, och även fast inte alla delar 

kommer att passa in på ICA är hans tankar kring alienation ett bra ramverk för att 

tolka hur människor upplever arbetet, sig själv, produkten och andra arbetare. I 

nästa avsnitt ska det redogöras mer ingående för hur denna studie ska vara 

utformad och hur allt detta ska presenteras i resultatet och analysen. 

4. Metod 
Detta kapitel har till syfte att redogöra för vilken metod som har använts vid 

genomförandet av studien, vilken sorts empiriskt material som presenteras i 

studien, hur jag har gått till väga för att samla in det, samt hur jag med hjälp av 

min metod har gått tillväga för att sammanställa och analysera materialet.  

4.1 ANSATS 

För att kunna redogöra för ovanstående är det därför väsentligt att återgå till 

inledningen av uppsatsen där syftet och frågeställningen framgår. Syftet med 

uppsatsen är nämligen att fånga upp tanken i Marx resonemang kring alienation 

och förstå hur upplevelsen av alienation skiljer sig på en hierarkisk nivå på ett 

modernt företag som ICA Frågeställningen lyder som följande: Finns alienation i 

ett modernt servicearbete, och i så fall hur tar den sig i uttryck beroende på 

vilken arbetsposition medarbetaren har?  Anledningen till varför detta 

återupprepas under detta kapitel är att syftet och frågeställningen har varit i fokus 

vid metodvalet. För att kunna besvara studiens syfte och frågeställning har jag 

valt att utgå från en kvalitativ ansats. Detta eftersom att studien inte har till syfte 

att söka efter hur många, hur ofta eller hur vanligt det är med alienation utan 

syftet och frågeställningen vill förstå medarbetarens sätt att resonera och hitta 

handlingsmönster kring alienation och därför är en kvalitativ studie passande 

(Trost, 2010: 31-32).  
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Det empiriska materialet har en etnografisk bas där intervjuer och observationer 

har använts för att komma åt empirin. Först var det tänkt att endast utföra 

intervjuer för att besvara uppsatsens frågeställning, men när jag hade utfört min 

första intervju kom jag till insikten att det förmodligen skulle finnas en 

kunskapslucka i materialet som skulle kunna fyllas med hjälp av kompletterande 

observationer. Genom att kombinera observationerna och intervjuer möjliggjorde 

jag för triangulering som innebär att ansatserna kan användas för att kontrollera 

och stödja varandra (Aspers, 2011: 109–110).  

 

För att exemplifiera det metodologiska övervägandet kan vi ta ett exempel från 

materialet. Jag intervjuade en lagerarbetare på ICA. Hen berättade om sina 

upplevelser av sitt arbete, vilket var informationsrikt och bra. Men lagerarbetaren 

berättade inte saker som var självklara för hen och inte för mig. Ett exempel på 

det är hur arbetsplatsen såg ut. Det var tejp på lagergolvet som hade bildat en 

gång. Vid nästa intervju frågade jag om tejpen och det visade sig att tejpen på 

lagergolvet var det markerade området där arbetaren fick gå på, på grund av 

skaderisken som annars finns när truckar ska köras fram och tillbaka. För mig 

som utför studien blev det här viktigt material för det visar på hur styrda vissa 

arbetare är. Att kombinera observation med intervjuer har därför blivit studiens 

styrka då materialet och arbetsplatsen har kunnat analyserats och bearbetats på 

ett helt annat sätt än om endast en av metoderna skulle användas.  

4.2 MATERIAL OCH URVAL 

Vad gäller intervjuer utfördes sex stycken tematiskt öppna intervjuer. Det som 

kännetecknar en tematisk öppen intervju är att forskaren utvecklar samtalet 

tillsammans med informanten samtidigt som det finns en viss grad av struktur 

genom olika teman (Aspers, 2011: 143). I denna studie fanns tre stycken teman 

med några underteman som jag ville förstå utifrån medarbetarnas upplevelser av 

fenomenet. Exempel på teman var “tillfredsställelse” och “arbetet som helhet”. 

Under dessa teman fanns det ytterligare teman som exempelvis 

“förbättringsområden/försämringsområden på jobbet”, “motivation” 

och “beskrivning av en arbetsdag”. Dessa togs fram så att jag hela tiden 

snuddade vid min aktuella teori utan att nämna själva teorin i samtalet. 
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Studien har inte som mål att var representativ utan syftet är istället att få största 

möjliga variation eller kvalitativa innehåll i informationerna. Eftersom syftet är att 

få kvaliteten på informationerna har jag strävat efter att få variationsbredd, jag 

har därför medvetet valt ut informanter som avviker så mycket som möjligt från 

varandra. Det vill säga ett strategiskt urval har gjorts (Halvorsen, 1992: 102).  

 

I praktiken innebär detta att mina sex informanter har olika arbetspositioner. Två 

av informanterna har enkla arbetsuppgifter med monotont arbete och lite 

självbestämmande, därför valdes en kassörska och en lagerarbetare. Två andra 

informanter har mer självbestämmande, kan beställa in och skapa produkter 

samt arbetar varierande, därför valdes en bageriansvarig och en ställföreträdare 

vars uppgifter är att ansvara för möten med säljare, ansvara över driften i butiken 

och se till att koloniala avdelningen, ”skafferiets avdelning”, ser bra ut. Mina två 

sista informanter har större grad av självbestämmande, flexibla arbetstider och 

stort ansvar över sitt egna arbete, därför valdes en butikschef och en kassachef. 

Mina informanter består av fyra kvinnor och två män i åldrarna 23-52 år. Med mitt 

strategiska urval kommer jag åt olika arbetspositioner inom ICA och en variation 

av befattningar.  

 

Själva ICA-butiken kom jag i kontakt med via min chef på ICA. Jag valde dock att 

inte utföra intervjuerna på min egna arbetsplats av etiska skäl trots att min chef 

gav mig godkännande. Det kan vara problematiskt att vara kollega samtidigt som 

jag ska ha en roll som “forskare”. Svaren kan tendera att bli censurerade och 

risken fanns att jag inte skulle komma åt informanternas utsagor på djupet, vilket 

studien behöver för att besvara frågeställningen och förstå fenomenet. Dessutom 

vill jag inte riskera att läsa in tidigare händelser från min arbetsplats när jag ska 

utföra studien, därför valdes en annan ICA-butik. 

 

Genomförandet skedde med hjälp av sex intervjuer och två längre 

observationstillfällen. Intervjuerna skedde i butiken och tog mellan 45–65 

minuter. Jag är medveten om eventuella problemen med att intervjuerna skedde 

i butiken, som exempelvis att intervjun kan bli störd eller att det kan kännas 

jobbigt för intervjupersonerna att vistas på sin arbetsplats och samtidigt prata om 
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arbetsplatsen i både goda, men kanske framförallt dåliga ordalag. Detta försökte 

minimeras och åtgärdas genom att vi fick ett enskilt rum utan butikens video-och 

ljudupptagning. Dock informerades intervjupersonerna om att jag spelade in vårt 

samtal i syfte att minnas vad som sagts i samtalet. Anteckningar fördes samtidigt 

och intervjuerna transkriberades senare. 

 

Vad gäller observationerna så skedde dessa under två olika dagar i början av 

datainsamlingen. Etnografiska studier kan ta lång tid att utföra men i denna 

studie användes “short term ethnography” som är en metod som kännetecknas 

av kortsiktig etnografi av intensitet som leder till djupa och giltiga sätt att få 

kunskap på (Pink & Morgan, 2013).  Ena observationen var passivt deltagande, 

det vill säga jag fick följa med tre medarbetare under dagen när de utförde sina 

arbetsuppgifter men jag påverkade inte deltagarna medvetet i det jag skulle 

undersöka. Den andra observationen var icke-deltagande, det innebär att jag 

gick ensam runt i butiken och på lagret för att få en förståelse för hur butiken är 

uppbyggd och vad jag kan se och höra som inte kommer fram i intervjuer 

(Halvorsen, 1992: 83).  

 

Informerat samtycke, konfidentialitet och anonymisering är viktigt när en gör en 

studie som denna. Informerat samtycke betyder att den som utför studien 

försäkrar sig om att intervjupersonen förstår vad det innebär att deltaga i studien, 

exempelvis informera om att studien ska publiceras (Vetenskapsrådet, 2011: 43–

44). Konfidentialitet betyder att jag som forskare inte ska sprida uppgifter jag har 

fått i förtroende och innebär skydd mot att obehöriga får ta del av uppgifterna 

samt att uppgifterna ska förvaltas på ett etiskt sätt (Vetenskapsrådet, 2011: 67). 

Anonymisering syftar till att den som gör studien ska avidentifiera 

intervjupersonerna genom att exempelvis utesluta namn eller ålder så att det inte 

går att tyda vem som har sagt vad (Vetenskapsrådet, 2011: 67).  

 

I denna studie gjordes detta genom att jag i början av samtalet informerade om 

intervjupersonens rättigheter och berättade kortfattat om studiens syfte. Jag 

informerade om att jag inte kommer att använda mig utav namn. Jag talade om 

att om jag använder mig utav citat eller liknande kommer det göras i egenskap 

av vilken befattningsställning informanten har och inte namn. I denna studie finns 
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det inget syfte med att nämna ICA-butiken heller, utan det intressanta är endast 

att veta att det är en större ICA-butik med möjlighet till flera befattningar inom 

företaget. Inför observationen talade jag om att jag inte kommer att bedöma hur 

bra eller dåligt medarbetarna utför arbetet utan att jag är där för att få en 

förståelse för hur arbetet går till och vad man gör. Inför observationerna var jag 

mycket noggrann med att berätta om studiens syfte eftersom att observationer 

lätt kan uppfattas som en övervakning och sätta deltagarna i en obekväm sits. 

Samtycke inhämtades från samtliga i studien.  

4.3 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Jag har vävt in frågor om trovärdighet och giltighet i ovanstående kapitel när jag 

har diskuterat begränsningar och metodologiska överväganden men trots det 

tycker jag att ett en diskussion om ansatsens tillförlitlighet och giltighet är på sin 

plats i ett eget kapitel. Just begreppet reliabilitet innebär att en studie är stabil, 

situationen ska vara likadan för alla och ett undvikande av slumpinflytelser ska 

ske. Validitet innebär att frågan skall mäta det den avser att mäta (Trost, 2010: 

131–133). 

 

Vad gäller denna studie har det skett genom ett systematiskt tillvägagångssätt 

där en och samma intervjuguide har använts till alla informanter. Dessutom har 

jag, i den utsträckning jag har kunnat, försökt att undvika slumpinflytelser genom 

att utföra intervjuerna på ett avskilt rum, med bandinspelning och 

anteckningsblock. Däremot vill jag poängtera att bara för att jag har använt 

samma intervjuguide har mitt syfte inte varit att uppnå liknande svar, utan 

tvärtom. Skulle jag vilja det skulle jag utforma intervjun på ett annat sätt och inte i 

teman. Det innebär i sin tur att svaren inte alls ska bli desamma varje gång 

frågan ställs, det vore inte passande för en kvalitativ studie utan det är vad 

reliabilitet är i en kvantitativ studie. Vad gäller validiteten ställde jag kringliggande 

frågor om “tillfredsställelse” och “arbetet som helhet”. Jag avser att analysera 

deras upplevelser av produkten, produktionsprocessen och andra arbetare men 

jag ville inte att samtalet skulle bli för teoretiskt. Dessa teman togs fram så att jag 

hela tiden snuddade vid min aktuella teori utan att nämna själva teorin i samtalet. 

Exempelvis fick mitt undertema “förbättringsområden” fram information om att 
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chefen upplevde alienation till andra arbetare och ville förbättra detta genom att 

inte arbeta så isolerat.  

  

Det viktiga är tillförlitligheten. Jag har försökt vara så transparent jag kan genom 

att tydligt motivera och redogöra för mina val i studien, och det är där studiens 

reliabilitet och validitet ligger, och inte i hur en annan student skulle kunna göra 

om studien med samma svar, för det skulle troligtvis skilja sig. Det är exempelvis 

svårt och nästintill omöjligt att få ut samma resultat från en observation. Vi ser 

och uppfattar saker och ting olika och för att ändå få en någorlunda bra 

observation och intervju har jag använt min teori som ramverk för vad jag vill ha 

svar på. Förekommer exempelvis ingen reflektion av etiska överväganden, 

metodologiska begränsningar/styrkor och hur datainsamlingen har skett finns det 

grund för att ifrågasätta trovärdigheten, jag har därför i analysen och här i 

metoddelen försökt att vara kritisk mot min egna studie och redovisa mina 

ställningstaganden så gott det går. 

4.4 ANALYS OCH KODNING 

Kodning kan ses som en sorteringsprocess där materialet i studien styckas isär 

för att sedan plockas ihop i delar som bildar en helhet. Koderna hjälper oss att se 

materialet från ett annat perspektiv och i kategorier där vissa mönster i materialet 

blir tydliga. Koderna kan skapas utifrån den gällande teorin, det vill säga 

deduktivt, eller skapas med hjälp av empirin, det vill säga induktivt (Aspers, 

2011: 168-169).  

 

I denna studie började jag med att först läsa igenom de transkriberade 

intervjuerna och fältanteckningarna från början till slut. Sedan läste jag om 

materialet och strök under viktiga avsnitt med olika färger. På detta sätt fick jag 

först en överblick och sedan fick jag syn på väsentliga mönster i materialet, det 

som kallas kategorier. I ett senare skede började jag para ihop vissa delar av 

materialet som hörde ihop och sållade ut andra delar som inte passade in. 

Kodningen skedde främst utifrån teorin som skapade fyra huvudkoder. 

Huvudkoder är utifrån Marx fyra beståndsdelar eller fyra förvrängda relationer: 

• Människans alienation från produkten 

• Människans alienation från den produktiva verksamheten 
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• Människans alienation från sitt artväsen 

• Människans alienation från andra människor 

 

På så vis har skapandet av huvudkoder varit deduktivt. Det har dock inte varit 

renodlat deduktivt. När jag hade arbetat fram huvudkoder hittade jag ytterligare 

variationer/koder inom varje huvudkod, detta fick bli underkoder som är 

förgreningar och teman inom koderna. Detta är just denna växelverkan som 

Hjerm et al. beskriver i sin bok när det talas om att analysprocessen präglas av 

växelverkan mellan olika nivåer som kodning, tematisering, summering etc 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2004). Exempel på underkoder i materialet är 

kontroll genom teknologi, fysisk kontroll, mental avstängning och delaktighet. 

Dessa hamnar som mindre delar under respektive huvudkod och arbetades fram 

induktivt. Jag har med andra ord pendlat mellan läsning av mitt material och 

tolkning av det utifrån min teoretiska utgångspunkt. I nästa avsnitt ska koderna 

presenteras med hjälp av teorin och en analys av det bearbetade materialet 

kommer att göras. 

5. Resultat och analys 
I detta kapitel ska empirin presenteras under tre rubriker. Rubrikerna härstammar 

från kodningen som i sin tur kommer från Marx teori om alienation. De tre 

rubrikerna är således: alienation från produkten, alienation från den produktiva 

verksamheten och människans alienation från andra arbetare. I teoriavsnittet 

beskrev jag inledningsvis människans alienation från sitt artväsen. Denna känsla 

är mer abstrakt och ger en förklaring till hur vi människor är människor och hur vi 

genom våra egenskaper i arbetet inte reduceras till våra djuriska egenskaper. 

Därför återfinns denna känsla under samtliga rubriker och ska inte separeras 

från de andra beståndsdelarna utan den känslan ska snarare bakas in för att få 

en djupare förståelse. 

 

Under varje rubrik presenteras resultatet från de tre arbetspositionerna som 

undersöks. Resultatet från kassörskan och lagerarbetaren som har enkla 

arbetsuppgifter med monotont arbete och lite självbestämmande. Resultatet från 

bageriansvarig och ställföreträdaren som har mer självbestämmande, kan 
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beställa in och skapa produkter samt arbetar varierande och resultatet från 

butikschefen och kassachefen som har större grad av självbestämmande, 

flexibla arbetstider och stort ansvar över sitt egna arbete. 

5.1 ALIENATION FRÅN PRODUKTEN 

Alienation från produkten innebär att människan i det kapitalistiska samhället inte 

äger sitt egna arbete utan skapar en produkt för någon annan, kapitalisten, som 

sedan ska göra profit av produkten. I denna process existerar inte 

objektifieringen utan människan arbetar för att hen måste, med tvång. Produkten 

blir ett främmande väsen som existerar utanför arbetaren och förslavar arbetaren 

eftersom att arbetaren inte kan använda produkten för att tillfredsställa sina 

behov (Marx 1932/1978: 187-189). I denna studie återfinns denna typ av 

alienation främst högst upp i hierarkin och längst nere, medan ställföreträdaren 

och bageriansvarige visar få kännetecken på att de är alienerade från produkten.  

 

Ställföreträdaren och bageriansvarig har en befattning som gör det möjligt att 

komma i kontakt med produkten som ska säljas på ett helt annat sätt än vad de 

andra medarbetarna gör. De beställer in produkter och är med i själva skapandet 

av produkter som i detta fall är tårtor och bakverk. Bageriansvarige säger: 

 

“Vi får in önskemål om vad som ska göras men sen har vi fria tyglar om hur tårtan ska 

vara och smaka. Kunderna kanske vill ha en barntårta med motiv men jag kan välja att 

göra i marsipan, välja höjd på tårtan och smak exempelvis. Jag skapar sedan efter 

kundens önskemål men med mitt egna hantverk och kunnande”  

 

I denna process existerar inte objektifiering fullt ut eftersom att produkten skapas 

för någon annan och inte för eget behov och dessutom får inte bagaren själv 

sälja sin produkt, det är inte bagarens egna verksamhet. Marx menade att detta 

leder till alienation, men resultatet från fältanteckningarna och intervjuerna visar 

att kreativitet och skapandet är i fokus för medarbetaren som gör att hen kan 

känna en stolthet och tillfredsställelse med det arbete som har utförts. Alienation 

är ganska frånvarande på denna befattning och Marx teori tycks inte vara 

applicerbar på dessa befattningar. Detsamma gäller för ställföreträdaren. Även 

fast hen inte skapar en fysisk produkt så jobbar hen med att beställa in specifika 

produkter till butiken. Hen får exempelvis demos, det vill säga tester av olika 
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produkter för att ta beslut om hen vill ha dessa eller inte. Hela denna process gör 

att medarbetaren inte känner sig speciellt alienerad från produkten.  

 

Kassörskan och lagerarbetaren känner en starkare alienation till produkten. 

Kassörskan och lagerarbetaren berättar om hur de kommer i kontakt med 

produkterna men att de inte har något som helst inflytande över produkten eller 

bestämmande. De beskriver samma fenomen med olika beskrivningar eftersom 

deras arbetsuppgifter skiljer sig. Jag väljer att belysa tankegångarna med 

kassörskans beskrivning som lyder som följande: 

 

“Varorna passerar bara genom mina händer i princip. Ibland när kunder har frågor om 

vilken vara som är bäst och vilken jag tycker att kunden bör välja så har jag inget svar. 

För jag kan ju inget om varan, det är ju inte min arbetsuppgift. Det skiljer ju sig om man 

frågar exempelvis ostmästaren eller folk som jobbar i brödet. Dom vet ju vad dom säljer, 

jag har faktiskt ingen koll. Det märker man verkligen…och det är ofta man känner sig 

dum du vet. Man vill ju gärna kunna ge svar om varorna när kunder frågar”  

 

I citatet framgår några viktiga saker. Dels att kassörskan upplever att det inte hör 

till hens arbetsuppgift att ha någon kontakt/relation till varan men också att det 

skiljer sig beroende på vilken vara det är som säljs. Kassörskan upplever att 

butikens ostmästare eller bageriavdelning har bättre koll på sina varor. Eftersom 

jag intervjuade bageriansvarige vet vi med facit i hand att det stämmer med 

studiens resultat. När bageriansvarige skapar, känner, smakar och använder sin 

egna kreativitet känner hen en närmare relation till produkten och därmed mindre 

alienation. Eftersom objektifieringsprocessen inte existerar hos kassörskan och 

lagerarbetaren känner de att de inte har något med varorna att göra. Kassörskan 

belyser det genom att säga att varorna bara passerar genom hens händer. Den 

beskrivningen säger mycket om arbetets natur. Den säger hur kassörskan 

arbetar monotont och enligt löpande band-principen där kassörskan endast är 

armar för att få varan att passera bandet och ner till kunden. Resten hör inte till 

arbetsuppgifterna.  

 

Lagerarbetaren upplever samma fenomen. Hen kör truck med varor, lastar på 

och av och ställer produkterna på hyllorna. Trots mycket kontakt med produkten 
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känner sig båda medarbetarna alienerade från produkten för att de inte äger den, 

skapar den eller har någon relation till den. Produkten hamnar på så vis utanför 

arbetarens kontroll och blir något främmande för medarbetarna.  

 

Butikschefen och kassachefens utsagor tyder också på att det finns en viss 

alienation från produkten trots att dessa, främst butikschefen, kan anses “äga” 

produkten. Butikschefen kommer inte i kontakt med produkten på ett lika tydligt 

sätt som ställföreträdaren och bageriansvarige gör men hen har ändå 

befogenheter att styra över sin verksamhet och därmed produkten. Hen 

exemplifierar det genom nedanstående citat: 

 

“Vi i ledningen bestämmer ju vad för inriktning vi vill ha på vår ICA-butik kan man säga. 

Det gäller att vara påläst om vissa varor. Vi går på möten och så med andra ICA-

handlare där vi kan bestämma hur vi ställer oss till tigerräkor eller vissa diskmedel. Vi 

har exempelvis valt att vara något av en miljöbutik. Vi valde då att inte beställa in vissa 

diskmedel som är mer skadliga för miljön, för att ta ett exempel.” 

 

Citatet beskriver hur butikschefen och ledningen har befogenhet att ta beslut om 

vissa produkter. Har man befogenhet medföljer ansvar som gör att butikschefen 

och medarbetare med liknande arbetspositioner blir tvungna att läsa på och 

kunna produkterna. Eftersom denna ICA-butik medvetet hade valt att vara en 

miljöbutik har detta resulterat i medvetna val och en involvering av produkterna 

som inte krävs eller behövs hos exempelvis lagerarbetaren eller kassörskan. 

Trots detta finns det fortfarande en viss grad av alienation. Varken kassachefen 

eller butikschefen arbetar kreativt med produkten. De är pålästa och har en 

starkare relation till produkterna som säljs om man jämför med kassörskan och 

lagerarbetaren men utöver det finns det finns det inget i resultatet som pekar mot 

att de arbetar kreativt med produkten eller efter egna målsättningar för att 

besvara ett personligt behov, som Marx beskrev det. Kassachefens beskrivning 

av sina arbetsuppgifter tyder på att hen upplever ganska liknande form av 

alienation till produkten som kassörskan och lagerarbetaren gör: 

 

“Jag är med i ledningsgruppen men frågor som rör varorna som säljs och så, ja där har 

jag dålig koll. Det är främst handlarna och butikschefen som är involverade i det. Sen blir 
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ju jag informerad om besluten kring valen och så men främst hör jag ju till i kassalinjen, 

jag behöver inte ansvara över produkterna på samma sätt. Jag ansvarar över att allt i 

kassan rullar på som det ska, och räknar på morgonen och är personalansvarig över vår 

del. Varorna får du fråga någon annan om haha.” 

 

Ovanstående utdrag pekar mot att kassachefen känner ett visst avstånd till 

produkterna som säljs trots att hen sitter på en arbetsposition som antas vara 

mindre alienerande. Kassachefen beskriver hur hen ingår i ledningsgruppen men 

att hen fortfarande känner sig främmande för produkterna trots att hen få ta del 

av information och gå på möten. Kassachefen är med andra ord högst delaktig i 

verksamheten som sådan men har inte någon stark involvering eller koppling till 

produkterna vilket leder till en känsla av främlingskap. Utifrån Marx teori skulle 

detta kunna förklaras med att kassachefen kommer att uppleva alienation för att 

produktionssättet i den kapitalistiska strukturen som ICA har leder till en 

specialisering som gör att kassachefen aldrig kommer att uppleva en helhet i 

arbetet. Trots att personen i fråga besitter en arbetsposition som gör att hen är 

närvarande i verksamheten och skulle tänkas vara mindre alienerad så existerar 

alienation därför att arbetet i sig har en frånvaro av objektifiering. Kassachefen 

arbetar inte efter egna behov med produkterna, utan produkterna som hen är 

med och säljer ligger utom medarbetaren och blir främmande för hen.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att mittenskiktet med ställföreträdaren och 

bageriansvarige upplever minst alienation därför att deras arbetsuppgifter är 

starkare sammanlänkade med kreativitet och skapande av produkter medan 

bottenskiktet upplever starkare alienation till produkten. Toppskiktet har en viss 

kontakt till produkterna och är involverade och medvetna om produkterna som 

säljs men även där framträder en viss typ av alienation. Denna upptäckt leder 

oss vidare till nästa beståndsdel som är alienation från den produktiva 

verksamheten. 

5.2 ALIENATION FRÅN DEN PRODUKTIVA VERKSAMHETEN 

Alienation från den produktiva verksamheten innebär att arbetaren inte är med i 

hela produktionsprocessen, utan ser endast en glimt av denna. Arbetaren ser 

inte helhetsresultatet av sitt arbete, utan arbetsdelningen har lett till att arbetaren 

endast utför en specifik del åt någon annan och blir därmed också alienerad från 
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den produktiva verksamheten (Marx, 1970: 63). I studien återfinns denna typ av 

alienation främst hos lagerarbetaren och kassörskan och minst hos butikschefen 

och kassachefen samt ställföreträdaren och bageriansvarig.  

 

Detta beror på att kassörskan och lagerarbetaren inte alls har någon insyn i 

resten av verksamheten, de har inte den befattningen som gör det möjligt att 

exempelvis beställa in varor, starta samarbete med utomstående varumärken 

eller att ens gå på möten där medarbetaren får uppdateringar kring hur 

verksamheten går. De ser inte hela processen utan endast en glimt av denna, 

nämligen det arbete som de själva utför. Lagerarbetaren beskriver känslan av att 

vara alienerad från verksamheten genom nedanstående citat: 

 

“Vi har ju stormöte varje halvår eller år. Då är alla medarbetare på plats och får 

uppdatering om hur det går för butiken i stort, eller om det ska ske en ombyggnation 

eller så. Mer än så blir det nästan inte. Man blir lite avlägsen från själva butiken, det 

märker man när man får kundfrågor ute på golvet som man inte kan besvara för att man 

inte har fått hela uppdateringen liksom” 

 

Detta citat belyser hur lagerarbetaren är bortkopplad från den produktiva 

verksamheten. Det som framgår är hur medarbetarna längst ner i hierarkin inte 

får någon koppling till verksamheten, de går på stormöte varje halvår eller år 

men utöver det känner medarbetaren att hen inte har tillräckligt med koll för att 

ens besvara kundernas frågor kring verksamheten som skulle behövas. Termen 

“avlägsen” som medarbetaren använder är ett väldigt tydligt exempel på 

alienation. Arbetaren känner sig främmande för den produktiva verksamheten 

och känner att hen inte tillhör verksamheten mer än det arbete som hen utför. 

Det märks också när informanten talar om hur ofta hen får uppdateringar om 

verksamheten.  

 

Marx alienationsteori kan förklara citatet och känslan. Just termen “avlägsen” är 

en känsla som beskriver det som Marx förklarade tidigt i sina texter, nämligen 

den förfrämligande känslan som alienation betyder. Marx skulle säga att denna 

känsla uppstår därför att objektifiering inte existerar och att arbetaren inte äger 

verksamheten själv. När vi jobbar för någon annans behov och inte efter våra 
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egna målsättningar blir vi också alienerade från den produktiva verksamheten. 

Marx skulle peka på att det finns en inneboende motsättning mellan ägare och 

icke ägare som gör att det finns ett intresse från kapitalisterna (ägarna) att 

alienera arbetaren från den produktiva verksamheten. Detta för att människan 

inte arbetar frivilligt där, utan kapitalisten har exploaterat arbetaren för att få profit 

från sin verksamhet (Marx,1970: 60-62). Det finns med andra ord ett intresse av 

att inte tala högt om sin verksamhet för att undvika att arbetarna ställer motkrav. 

Marx menar att denna inneboende motsättning existerar men att kapitalister 

försöker försköna denna motsättning.  

  

Högst upp i hierarkin känner sig butikschefen och kassachefen minst alienerad. 

De båda tillhör ledningsgruppen och får ständigt nya uppdateringar kring 

verksamheten. De har en överblick över verksamheten och kan samtidigt diktera 

över den. Det som också framgick i samtalen som är av intresse är att alla med 

liknande ställning, det vill säga alla som tillhör ledningsgruppen, får en bonus vid 

årsskiftet. Kassachefen säger: 

 

“Ja, och sen blir man ju involverad i verksamheten ganska rejält. Vi har ju ett intresse av 

att det ska gå bra. Det känns såklart kul att vara den bästa butiken. Jag jobbar aktivt för 

att vi ska vara det. Sen är bonusen ett plus, att vi får utdelning för det jobb vi gör. Då har 

vi ännu en stark anledning till att jobba hårdare med vår verksamhet och vår idé”. 

 

Citatet belyser en viktig aspekt i alienationen. Marx menade nämligen att det 

fanns en viktig skillnad mellan arbetare och kapitalister och den skillnaden ligger 

i vinstsyftet som kapitalister har. Här stämmer teorin in och ger en förklaring till 

varför kassörskorna och lagerarbetaren upplever en större känsla av alienation 

gentemot kassachefen och butikschefen som har större inflytande över 

verksamheten. Det finns ett vinstintresse av att den produktiva verksamheten går 

bra. 

 

Vad gäller ställföreträdaren och bageriansvarige upplever de inte heller sig 

speciellt alienerade. Men till skillnad från butikschefen och kassachefen pekar 

deras utsagor inte på vinstsyftet utan snarare att deras arbetsuppgifter och 
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position gör att de känner sig mindre alienerade från den produktiva 

verksamheten. Ställföreträdaren säger: 

 

“Vi får kontinuerliga uppdateringar om vad vi ska göra och hur vi ska utveckla vår 

verksamhetsdel. Jag vet inte riktigt vad som tas upp på ICA-centralnivå men vi i butiken 

har ganska god koll på vår verksamhetsdel om jag får säga så” 

 

 Citatet i kombination med observationerna visar nämligen att både 

bageriansvarige och ställföreträdaren arbetar med att beställa in produkter till 

respektive avdelning och har ett stort inflytande över sin verksamhetsdel. Trots 

att dessa inte har en överblick över hela verksamheten på ICA (inte på central 

nivå) återfinns ändå en känsla av att vara delaktig i verksamheten och att 

medarbetaren känner att hen har god koll. Alienationen upplevs därför inte så 

stark eftersom det finns en brygga mellan dessa och andra 

verksamhetsansvariga som gör att de tillsammans får en överblick och god koll 

på hur butiken fungerar och vad som behövs.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att alienationen från den produktiva 

verksamheten återfinns främst hos lagerarbetaren och kassörskan och inte alls 

hos butikschefen och kassachefen eftersom att dessa är högst delaktiga i 

verksamheten. Ställföreträdaren och bageriansvarige har med hjälp av sin 

arbetsposition och arbetsuppgifter inte så starka känslor eller upplevelser av 

alienation utan de har en känsla av att driva en verksamhetsdel av betydelse för 

helheten. Detta leder oss vidare till den sista beståndsdelen i Marx 

alienationsteori som är alienation från andra arbetare. 

5.3 ALIENATION FRÅN ANDRA ARBETARE 

Alienation från andra arbetare syftar till att förklara vad som sker när människor 

arbetar med varandra under kapitalismen. Det finns ett naturligt samarbete 

människor emellan men under kapitalismen störs samarbetet, både genom 

teknologin och i en maktobalans (Marx, 1970: 67-68). I denna studie visar 

resultatet att kassörskan och lagerarbetaren upplever samma typ av alienation 

trots att medarbetarna utför olika typer av arbetsuppgifter. Det beror delvis på hur 

arbetet är utformat. Båda medarbetarna jobbar nämligen med låg grad av 
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självbestämmande, hög kontroll och med förutsägbara resultat vid varje 

arbetsinsats.  

 

Låg grad av självbestämmande, hög kontroll och förutsägbara resultat vid varje 

arbetsinsats visar sig genom kassörskan och lagerarbetarens arbetsuppgifter. 

Kassörskans huvudsakliga arbetsuppgift är att sitta i kassan i två timmar för att 

sedan bli avbytt på rast i femton minuter. Och på det viset fortsätter arbetspasset 

i cirka nio timmar. Hen får inte ta rast när hen behöver, utan hela kassalinjen går 

på ett löpande rastschema. När den ena är tillbaka går den andra. 

Lagerarbetaren har liknande schema. Hen tar emot varor på lastkajen, lastar på 

trucken och placerar ut pallar på lagret efter tejpmarkeringar på lagergolvet. 

Sedan plockar de upp varorna i butik. Hälften av gruppen jobbar på lagret och 

den andra hälften plockar upp varorna i butiken och sedan turas de om.  

 

I ovanstående stycke kan vi få en bild av hur kassörskan och lagerarbetaren inte 

har möjligheten att bestämma över sina arbetsuppgifter. Arbetet är inte 

varierande utan förutsägbart och kalkylerat i förväg. Det är kontrollerat vilket 

märks på sättet de tar rast. De stämplar in/ut på stämpelklockan när deras 

kassakollegor har kommit tillbaka från rasten, och på så vis alieneras arbetarna 

från varandra eftersom de aldrig kan ta rast samtidigt. Teknologin gör det enkelt 

att kontrollera att medarbetarna är i tid och inte tar för lång/kort rast. Det märks 

även på tejpmarkeringar som visar var de får köra och vistas. En lagerarbetare 

säger 

 

“Jag lovar, det är lite som ett fängelse. Vi kommer in på morgonen, stämplar in. Sätter i 

hörlurar och väntar på leverans. Vi går i gångarna som är markerade för att komma till 

lastkajen. Plockar upp. Och sen samma igen och igen.” 

 

Av citatet och observationerna att döma är lagerarbetarna på många sätt 

alienerade från andra arbetare. Det är arbetsuppgifter som inte kräver större 

samarbete eller kommunikation vilket märks inte minst genom citatet där 

lagerarbetaren berättar hur hen sätter i hörlurar och arbetar. Både kassörskan 

och lagerarbetaren upplever att arbetet som de utför gör att deras 

personlighetsdrag och karaktär undanhålls till förmån för själva arbetet. 
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Kassörskan gav en beskrivning av hennes arbetsuppgifter som visar på hur hon 

är kontrollerad av både kunder, andra kollegor, chefen och 

övervakningskameran. Hon säger: 

 

“Alltså, jag måste skala av hela min personlighet på jobbet. Jag kan inte kommunicera 

med mina kollegor som sitter rygg i rygg för då väntar kunden framför mig och det bildas 

kö. Talar jag för länge med kunderna så ber chefen mig arbeta snabbare för att vi har så 

långa köer här. Och gör jag annat för en sekund, ja då filmas ju det på kamera, och förr 

eller senare blir man ju stämplad som den lata medarbetaren. Det gäller att effektivt 

utföra sina arbetsuppgifter och endast det, jag hinner ju inte vara mig själv” 

 

Citaten ovan i kombination med observationerna som utfördes visar hur 

alienation genom hård kontroll och monotont arbete gör att arbetarna alieneras 

från varandra. Av kassörskans beskrivning framgår det hur hen inte kan 

kommunicera med kunder, medarbetare eller göra något annat, och om hen gör 

det blir arbetet på något sätt lidande (det bildas kö exempelvis). 

 

Alienation från andra arbetare var inte lika framträdande för ställföreträdaren och 

bageriansvarige. De har nämligen en position på arbetsplatsen som gör att 

alienationen från andra arbetare är mindre påtaglig. De jobbar i team där 

positionen gör det möjligt att fritt prata med kollegorna utan att arbetet står i 

vägen. Bageriansvarige har till uppgift att beställa in produkter från leverantörer, 

ansvara över sin grupp som arbetar i bageriet samt skapa produkter själv. I 

dessa arbetsuppgifter sker det ett samarbete som inte är möjligt för kassörskan 

eller lagerarbetaren. Ställföreträdarens uppgifter är att ansvara över att ha möten 

med säljare, ansvara över driften i butiken och ser till att koloniala avdelningen, 

”skafferiets avdelning”, ser bra ut. De är med andra ord ansvariga över deras 

respektive område men ansvaret är inte så stort att det bildas en alienation från 

andra arbetare vilket det gör i fallet för butikschefen och kassachefen.   

 

Alienationen från andra arbetare återfinns nämligen främst längst ner och högst 

upp i hierarkin. Butikschefen och kassachefen upplever alienation från andra 

arbetare, men det kommer i uttryck på ett annorlunda sätt än vad som belyses i 

citatet med kassörskan. I detta fall handlar alienationen om att cheferna känner 
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sig isolerade och ensamma i toppen, att arbetet och positionen gör det svårt för 

dem som människor att komma fram och visa karaktär i rädsla för att verka 

oprofessionell exempelvis. Positionen gör det svårt att umgås med andra 

arbetare eftersom att arbetet är koncentrerat till kassakontoret eller till annat 

pappersarbete som sköts i frånvaro av andra arbetare. För att konkretisera 

denna känsla av alienation redovisas ett citat nedan från butikschefen: 

 

“Att man blir lite utanför gruppen är väl ingen hemlighet egentligen, det är väl ingen som 

vill gå på en after work med sin chef direkt. Jag är den som leder och fördelar arbetet, 

det faller naturligt att jag inte blir en del av resten. Dessutom måste jag eventuellt tacka 

nej till sådant. Jag måste ju alltid tänka på om det är lämpligt för mig att gå på det. Man 

vill ju gärna inte se sin chef supa skallen av sig, haha”  

 

Citatet belyser några viktiga saker. Dels positionen (den som leder och fördelar), 

men även isoleringen (att man blir utanför gruppen och tvungen att tacka nej) 

som är en konsekvens av den arbetspositionen som hen har. Den tydliga 

chefspositionen med större ansvarsområde och autonomi gör att det skapas en 

tydlig alienation mellan chefen och medarbetaren. Denna känsla av alienation 

som beskrivs är en annorlunda upptäckt i förhållande till den tidigare forskningen 

som visar att alienation främst upplevs långt ner i hierarkin, men även i 

förhållande till Marx teori som var utformad för att förklara ett fenomen som 

arbetare i fabriker kände men som nu visar sig vara applicerbar på en 

arbetsposition som teorin inte alls avsåg att täcka.   

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kassörskan och lagerarbetaren 

upplever en klassisk form av alienation till andra arbetare. Klassisk i den 

bemärkelsen att den efterliknar den form av alienation som Marx beskrev för 

fabriksarbetare med monotont arbete och hög kontroll som gör att medarbetarna 

förlorar sig själv och andra arbetare när de arbetar med varandra. Kassachefen 

och butikschefen upplever också en viss form av alienation till andra arbetare. 

Detta för att chefspositionen gör en isolerad på grund av att chefen och övriga 

arbetare har olika intressen men också för att chefer arbetar i frånvaro av andra 

arbetare inne på kontor eller dylikt och därför blir arbetet “ensamt”. Tillslut kan vi 

konstatera att ställföreträdaren och bageriansvarige inte upplever alienation för 
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att deras befattning förutsätter närmare kommunikation med sina medarbetare 

då de arbetar i team. I uppsatsens nästa kapitel ska resultatet från denna studie 

diskuteras i förhållande till den tidigare forskningen. 

6. Avslutande diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till den tidigare forskningen. Avsnittet 

består av fyra delar: (1) en summering av resultatet i relation till uppsatsens syfte 

och frågeställning, (2) en övergripande diskussion av resultatet i förhållande till 

tidigare forskning, (3) en diskussion av använd metod i förhållande till resultatet 

samt (4) slutsatser och vidare forskning. 

6.1 SUMMERING AV RESULTAT  

Denna uppsats utgångspunkt eller huvudsyfte har varit att fånga upp tanken i 

Karl Marx resonemang kring alienation för att förstå hur upplevelsen av 

alienation skiljer sig åt på en hierarkisk nivå på ett modernt företag som ICA 

beroende på vilket arbete medarbetaren utför. För att kunna uppnå syftet på 

lämpligaste sätt består uppsatsen av en frågeställning som lyder som följande: 

Finns alienation i ett modernt servicearbete, och i så fall hur tar den sig i uttryck 

beroende på vilken arbetsposition medarbetaren har?  För att enkelt summera 

upp resultatet från denna studie gjordes en tabell som visar var alienationen 

finns:  

BEFATTNING PRODUKTEN VERKSAMHETEN ANDRA 
ARBETARE 

Kassörska               X                 X               X 

Lagerarbetare               X                 X               X 

Ställföreträdare    

Bageriansvarig    

Kassachef               X                X 

Butikschef              (X)                X 

 

Det vi kan utläsa under kolumnen ”produkten” är att kassörskan, lagerarbetaren, 

kassachefen och även butikschefen (till viss del) upplever en alienation från 

produkten. Kassörskan och lagerarbetaren berättade att de kom i fysisk kontakt 

med produkterna men ingen mental kontakt då dessa befattningar inte gör det 

möjligt att ha inflytande över produkterna. Ingen objektifiering sker, utan 
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arbetsuppgifterna är monotona och enligt löpande band-principen. Kassachefen 

upplevde liknande känsla av alienation, hen kunde inte uttala sig om produkterna 

som säljs och kände att hen hade dålig koll. Produkten hamnar utanför 

kassachefens kontroll och blir något främmande. Butikschefen som ändå kan 

anses ”äga” produkten kände också en viss alienation. Hen kommer inte i 

kontakt med den fysiska produkten lika ofta, dock har hen befogenhet att 

bestämma över produkten och är väl påläst och medveten om produkterna. 

Ställföreträdaren och bageriansvarige har å andra sidan en befattning som gör 

det möjligt att komma i kontakt med produkten både fysiskt och mentalt. De 

beställer in produkter, får in demos, är pålästa men är också med i själva 

skapandet av produkter (tårtor och bakverk) vilket resulterar i en frånvaro av 

alienation. 

Under kolumnen ”verksamheten” återfinner vi alienation hos kassörskan och 

lagerarbetaren. Resultatet visar att detta beror på att kassörskan och 

lagerarbetaren inte har någon insyn i verksamheten mer än något möte per år. 

Deras befattning och arbetsposition gör det inte möjligt för dem att få en 

helhetsbild av verksamheten. De upplever att de är bortkopplade och kan därför 

inte besvara kundfrågor eller dylikt. Högst upp i hierarkin känner sig butikschefen 

och kassachefen minst alienerade från den produktiva verksamheten. Deras 

befattning gör det möjligt för dem att få en överblick över verksamheten och 

samtidigt diktera över den med motivation från tydliga vinstmål. Ställföreträdaren 

och bageriansvarige upplevde inte heller någon alienation från den produktiva 

verksamheten. Deras utsagor tyder på att de arbetar i team med stort inflytande 

över deras verksamhetsdel. Känslan av att vara delaktig i verksamheten 

tillsammans med andra mellanchefer gör att de tillsammans får en överblick över 

hur butiken fungerar.  

I den sista kolumnen, ”andra arbetare”, kan vi utläsa fyra kryss. Kassörskan, 

lagerarbetaren, butikschefen och kassachefen upplever alla en känsla av 

alienation från andra arbetare. Vad gäller kassörskan och lagerarbetaren känner 

de samma typ av alienation trots att medarbetarna utför olika typer av 

arbetsuppgifter. Det beror delvis på hur arbetet är utformat. Båda medarbetarna 

arbetar med låg grad av självbestämmande, hög kontroll och med förutsägbara 

resultat vid varje arbetsinsats. Teknologin (stämpelklocka, hur butiken är 
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utformad, videokamera etc) gör det enkelt att kontrollera och begränsa 

kommunikationen mellan medarbetarna vilket leder till en känsla av alienation.  

Vad gäller butikschefen och kassachefen upplever de också alienation från 

andra arbetare, men det beror snarare på deras arbetsposition. Positionen gör 

dem isolerade och gör det svårt för dem att visa karaktär och komma fram som 

människor. Mycket av deras arbete sköts i frånvaro av andra arbetare inne på 

kontor eller på annan plats än i butiken. Ställföreträdaren och bageriansvarige 

har en position som gör att alienation från andra arbetare är mindre påtaglig. De 

jobbar i team och i deras arbetsuppgifter sker ett samarbete mellan andra 

kollegor. De är ansvariga, men ansvaret är inte så stort att det bildas en 

alienation från andra arbetare vilket det gör i fallet med butikschefen och 

kassachefen.  

6.2 RESULTATET I FÖRHÅLLANDE TILL TIDIGARE FORSKNING 

Tabellen visar att kassörskan och lagerarbetaren känner alienation på samtliga 

beståndsdelar medan ställföreträdaren och bageriansvarige inte upplever sig 

alienerade från någon beståndsdel. Kassachefen och butikschefen är alienerade 

främst från andra arbetare, men de känner även en viss alienation från 

produkten. Resultatet visar att detta beror på hur arbetet är upplagt och vilken 

position medarbetaren har. Uppsatsens resultat går delvis i linje med den tidigare 

forskningen men det finns även skillnader. 

Det finns ett par likheter i resultatet i förhållande till den tidigare forskningen. För 

det första tog en av studierna upp att arbete som sker isolerat och i frånvaro av 

sociala förbindelser leder till alienation (Pearlin, 1962), vilket även denna studie 

har visat. Kassörskan och lagerarbetaren jobbar förvisso i team men arbetet i sig 

gör det inte möjligt att kommunicera med andra vilket leder till en känsla av 

alienation. Dock är skillnaden att Pearlins studie endast var tänkt att förstå 

alienationen hos arbetare (sjuksköterskor) medan denna uppsats faktiskt kom 

fram till att isoleringen och frånvaron av andra människor också ledde till 

alienation i toppskiktet. Varken Karl Marx teori eller den tidigare forskningen var 

tänkt att förklara positioner högre upp i hierarkin men denna studie visar att det 

faktiskt finns något i arbetsuppgifterna och i positionen högst upp som leder till 

alienation.  
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För det andra visade samma studie att alienation intensifieras där 

auktoritetsutövandet är av sådan karaktär att det begränsar inflytandet hos dem 

underordnade (Pearlin, 1962), vilket går i linje med denna studiens resultat. Det 

framgår tydligast hos kassörskan och lagerarbetaren vars utsagor pekar mot att 

deras begränsade inflytande i verksamheten (exempelvis uteslutning från 

möten), den höga kontrollen på arbetsuppgifter och det låga självbestämmandet 

leder till en starkare känsla av alienation. 

Den tidigare forskningen kom även fram till att de flesta organisationer inom 

detaljhandeln vet om att anställdas missnöje kan uppstå på grund av 

verksamhetens karaktär, arbetets natur och den typiska medarbetarens 

demografi vilket är exempelvis unga med låg utbildningsnivå (Heskett, Sasser, & 

Schlesinger, 1997). En annan studie som redovisades under tidigare forskning 

visade att känslan av alienation var mer utbredd bland arbetstagare som var 

timanställda, män, yngre, mer utbildade och afroamerikaner (DiPietro & Pizam, 

2008). Skillnaden är att denna studiens resultat inte kan säga något om vilka 

personer som har en starkare tendens till att känna sig alienerade. Den säger 

med andra ord inget om medarbetarens demografi, med hänvisning till att detta 

redan har gjorts, och undersöker därför endast arbetets natur och karaktär. 

De specifika egenskaperna i arbetet som leder till mindre arbetstillfredsställelse 

och att folk säger upp sig är enligt den tidigare forskningen bland annat brist på 

karriärmöjligheter, obehagliga fysiska arbetsförhållanden, obekväm arbetstid, låg 

lön, monotont arbete och repetitiva/förutsägbara resultat vid arbetsinsatsen 

(Pizam, 1982; Pizam & Ellis, 1999). Arbetsdelning anses också ha en stor effekt 

på alienationen som arbetstagaren känner. Arbetsuppgifter som är 

specialiserade gör att människorna inte kan se den färdiga produkten, och de 

tenderar då att känna sig mer alienerade och förstår inte hur deras arbete 

uppfyller något syfte (Blauner, 1964: 32-34).  

Denna studie har kommit fram till liknande resultat, nämligen att monotont kassa-

och lagerarbetesom gerförutsägbara resultat och arbetsdelningen på just denna 

ICA leder till känslor av alienation. Däremot framkommer det inget om att 

exempelvis låg lön eller att brist på karriärmöjligheter leder till alienation. Denna 

studie visar att det kan vara tvärtom, chefer som har karriärmöjligheter och hög 



SIDA 33 

lön upplever trots det alienation. De skapar inget kreativt med kroppen kopplat till 

produkten, utan det kreativa arbetet är exempelvis att införa en ny miljöpolicy och 

därför upplever de mindre alienation till den produktiva verksamheten. De blir 

också i sin position isolerade från andra arbetare. Detta skiljer sig en del från 

bageriansvarige exempelvis, som arbetar kreativt med kroppen (baka eget bröd). 

Studien har med hjälp av medarbetarnas utsagor visat att de arbetspositioner 

som är mest gynnsamma är de i mittenskiktet som bageriansvarig och 

ställföreträdare. Dessa arbetspositioner har varierande uppgifter, eget 

bestämmande, stark koppling till verksamheten och goda 

kommunikationsmöjligheter med andra arbetare som viktiga komponenter för en 

frånvaro av alienation.  

6.3 METOD I FÖRHÅLLANDE TILL RESULTAT 

I avsnittet ”metod” har en diskussion om ansatsens begränsningar och styrkor 

redan gjorts. Denna del blir ett tillägg om hur de metodologiska val som jag har 

gjort har visat sig forma mitt resultat i efterhand. För det första var observationer 

en främmande teknik för att inhämta material på men i efterhand visade det sig 

att etnografi som metod har varit en styrka i studien. Triangulering möjliggjorde 

för båda insamlingsteknikerna att användas för att stödja och kontrollera 

varandra vilket resulterade i ett vidare djup i materialet.  

För det andra är det väsentligt att poängtera att denna uppsats inte kan ge 

statistisk signifikans eller generalisera resultatet till alla ICA-butiker eller alla 

anställda. Metoden som har använts kan dock säga något om aktörernas egna 

verklighetsuppfattningar eller tankesätt angående alienation. Alienationen 

beskrivs i denna studie utifrån studieobjektens perspektiv, medan kvantitativa 

studier i högre grad utgår från forskarens idéer om vilka dimensioner och 

kategorier som skall stå i centrum. Det är dock något som i allra högsta grad är 

intressant och skulle kunna utvecklas i kombination med varandra i en 

kommande studie på högre nivå. 

Slutligen är det värt att lyfta fram att studiens resultat och metod inte kan säga 

något om vilken påverkan medarbetarnas demografi har. Det kan vara så att 

alienation skiljer sig åt inte bara på grund av arbetsposition men också på grund 

av medarbetarnas demografi, vilket den tidigare forskning har lyft fram. Denna 
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studie har dock inte undersökt det, med hänvisning till att andra studier redan har 

gjort det. Denna undersökning kan med andra ord inte mäta någon tillförlitlighet i 

vad som avgör om medarbetaren känner alienation eller i vilken mån personen i 

fråga känner sig alienerad. 

6.4 SLUTSATSER OCH VIDARE FORSKNING 

Utifrån denna uppsats dras två slutsatser. Den första slutsatsen är att känslan av 

alienation skiljer sig hos personalen på ICA med olika befattningar utifrån 

intervjupersonernas utsagor. De arbetspositioner där  medarbetarna tycks 

uppleva minst alienation är mittenpositioner som bageriansvarig och 

ställföreträdare. Flest kännetecken och uttryck på alienation ger kassörskan och 

lagerarbetaren. Även toppskiktet med butikschefen och kassachefen känner sig 

till viss del alienerade. Dessa upptäckter är något avvikande i förhållande till den 

tidigare forskningen som huvudsakligen har fokuserat på alienation hos arbetare 

i klassisk bemärkelse. Resultatet från denna studie visar att alienation kan 

upplevas på flera positioner än det ursprungligen var tänkt. 

 
Den andra slutsatsen som kan dras är att alienation i arbetet skiljer sig av flera 

anledningar som kan förklaras av Marx teori om alienation. Marx teori tycks vara 

applicerbar i dagens samhälle för att förstå en känsla på en arbetsplats inom 

detaljhandeln, trots att teorin egentligen inte var avsedd att täcka det området. 

Anledningen till att positionerna med minst grad av kontroll, lägst 

självbestämmande och minst varierade uppgifter och toppskiktet upplever sig 

alienerade är bland annat att medarbetarna inte äger produkten, att de inte äger 

verksamheten och att arbetet är strukturerat för att förhindra kontakt mellan 

kollegor och kunder. 

 

Avslutningsvis kan det konstateras att uppsatsens syfte och frågeställningar har 

besvarats i största möjliga mån. Eftersom att denna uppsats inte kan ge statistisk 

signifikans eller generalisera resultatet till alla ICA-butiker eller alla anställda 

hade det varit intressant att se en fortsättning på denna studie med både 

kvalitativa och kvantitativa inslag. Genom att göra en enkätundersökning som ett 

komplement till intervjuer och observationer hade studiens oförmåga att 

generalisera kunnat uteslutas. Genom att använda både kvalitativa och 
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kvantitativa metoder hade studien kunnat visa i vilken mån medarbetarna är 

alienerade beroende på arbetsposition.  
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8. Bilagor 

8.1 INTERVJUGUIDE 

 

INLEDNING 

• Informera om informantens rättigheter  
• Presentation av mig själv och intervjuns tema  
• Erfarenheter av ICA 
• Beskrivning av yrket 
• Beskrivning av en arbetsdag 

 

ARBETET SOM HELHET 

• Drivkrafter på arbetsplatsen 
• Glädje/missnöje 
• Förbättringsområden? 
• Försämringsområden? 

 

TILLFREDSSTÄLLELSE 

• Trivsel generellt  
• ...med uppgifterna 
• Hur mår den anställde på jobbet 
• Arbetsuppgifter  
• Förbättringsområden 
• Påverkan på arbetet 
• Motivation 

 

AVSLUTNING 

• Är det något informanten vill utveckla eller prata mer om? Tillägg? 

 

8.2 INFORMATIONSBREV 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen 

En förfrågan om deltagande i studie 

Hej! Jag är en student som nu skall påbörja mitt examensarbete på 15 

högskolepoäng vid Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I 

examensarbetet undersöker jag hur arbetstillfredsställelse inom detaljhandeln kan 

skilja sig åt beroende på vilken arbetsposition medarbetaren har på arbetsplatsen. 

I denna studie vill jag med andra ord komma åt en variation i olika befattningar på 

en och samma arbetsplats för att undersöka vad det är i arbetets natur som gör 

att medarbetaren känner mer eller mindre tillfredsställelse med sina uppgifter. 

Du tillfrågas därför, i din egenskap som medarbetare på ICA om ditt deltagande 

och samtycke till att vara med i studien. Data samlas under 1-2 veckor genom 

intervjuer och observationer där jag följer med Er i ert arbete för att få en förståelse 
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för hur det fungerar på er arbetsplats. Intervjuerna pågår i ungefär 45 minuter och 

kommer att spelas in på band i syfte att kunna skriva ner vad som har sagt om jag 

missar att anteckna. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring 

avbrytas. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och 

handledaren kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer att 

avidentifieras. Samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. 

I de fall någon person inte samtycker till deltagande i studien, kommer data inte 

insamlas där denne är närvarande. Det insamlade materialet kommer att 

analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen.  

Jag kommer att kontakta dig i ärendet framöver. 

Uppsala den 20 Oktober 

Med vänliga hälsningar 

Rojan Osman Sofi, Student 

 

Telefon: 0723138944 

E-post: Rojansarbete@hotmail.se / daniel.normark@ekhist.uu.se  

Handledare: 

Dr. Daniel Normark 
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