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Abstract  

The aim of this research has been to examine young adults experience of unemployment. 

Based on eight interviews, a hermeneutic analysis has been made. It turned out that the 

experiences of unemployment in general were negative, none of the young adults considered 

it to be one positive or desirable situation. The conclusion of this study indicate that 

unemployment is one problematic and exposed situation. Unemployment had affected the 

individuals deeply, both their well-being and self-esteem. The conclusions also indicates that 

treatment and involvement from staff is crucial to the well-being for the individuals. An active 

input was considered better than a passive effort for their well-being. The experience of the 

surroundings inspection could be degrading, pitiful or neutral. During the analysis we used the 

theoretical concepts of stigma from the work of Erving Goffman, shame and social ties from 

Thomas Scheff and identity from Richard Jenkins.   

 

Sammanfattning  

Syftet med denna forskning har varit att undersöka unga vuxnas erfarenhet av arbetslöshet. 

Baserat på åtta intervjuer har en hermeneutisk analys gjorts. Resultatet visade sig att 

arbetslöshetserfarandet i allmänhet var negativt, ingen av de unga vuxna ansåg att det var en 

positiv eller önskvärd situation. Slutsatsen av denna studie tyder på att arbetslösheten är en 

problematisk och exponerad situation. Arbetslösheten har påverkat individerna på ett negativt 

sätt, både på deras välbefinnande och självkänsla. En aktiv arbetssökning betraktades som 

bättre än en passiv ansträngning för deras välbefinnande. Upplevelsen av omgivningens 

uppfattningar gällande arbetslöshet kan vara nedbrytande, eländig eller neutral. Under 

analysen använde vi de teoretiska begreppen stigma från Erving Goffmans teori, skam och 

sociala band från Thomas Scheff och identitet från Richard Jenkins. 
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1. Inledning & problemformulering  

Ungdomsarbetslöshet är högre än genomsnittarbetslösheten i Sverige. Arbetslöshet bland 

unga ökade under finanskrisen 2009. Höga ingångslöner, turordningsregler och dålig 

samverkan mellan utbildning och näringsliv är exempel på arbetslöshetens existens bland 

unga vuxna. (Ekonomifakta 2018) Arbetslöshet är ett problem på individnivå, arbetslösheten 

påverkar individen negativt både psykiskt och mentalt. Påfrestningarna från arbetslösheten 

kan resultera till mentala problem hos individer. Olofsson och Panican (2013) skriver att i 

Sverige så lever unga vuxna med en svår och begränsad ekonomi om man jämför dessa 

förhållanden och går tillbaka i tiden, två till tre decennier sedan. Därför har 

ungdomsarbetslöshet blivit en stor utmaning i det svenska samhället. Unga vuxna drabbas av 

psykiska ohälsoproblem såsom minskat välbefinnande, depression, dålig självkänsla etc. På 

detta sätt löper en större risk för social marginalisering hos unga vuxna jämfört med övriga 

befolkningen. Med detta menas att unga vuxna exkluderas från ekonomiska, sociala 

aktiviteter i samhället. Unga vuxna fastnar i ett utanförskap och upplever svårigheter att 

etablera sig på arbetsmarknad och bostadsmarknad. (Olofsson och Panican 2013). 

          Arbetslöshet är även ett problem på samhällsnivå – en kostnad för ekonomin är att med 

en högre arbetslöshet så lär det behövas fler byråkrater för att hantera bidragen som ges till de 

arbetslösa. Aida Hadzialic som varit gymnasie- och kunskapsministern under år 2014-2016 

och har haft ansvar för ungdomspolitiken, säger att en ung individ som varken har ett arbete 

eller studerar är ett misslyckande för samhället. Det är viktigt att arbeta med detta området så 

att unga inte ska hamna i en sådan situation och det utanförskap det medför. Många av de 

ungdomar som inte har ett arbete eller saknar fullständig gymnasieutbildning präglas av så 

kallade misslyckanden. Ungdomar har svårt att få ett jobb och den särskilda mest utsatta 

grupp i vårt samhälle är unga individer som varken arbetar eller studerar. För att unga 

individer ska våga drömma är det viktigt att ha ett samhälle där människor känner sig 

delaktiga. (Dagenssamhalle 2015) 

          SCB:s statistik visar att under 2017 var arbetslösheten 6,7 procent till skillnad från år 

2011 då arbetslösheten låg på 8 procent. Men siffrorna hos ungdomsarbetslösheten visar andra 

siffror. Under 2017 var ungdomsarbetslösheten 17,8 procent mellan ålder 15-24år. Dessa 

siffror kommer ifrån att man har sorterat bort de ungdomar som studerar och valt att lägga 

fokus på ungdomar som varken studerar eller arbetar så siffrorna är inte samtliga ungdomar i 

landet. Genom att minska ungdomsarbetslösheten så minskar man den totala arbetslösheten.  
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(Statistiska centralbyrån 2017) Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv visar studier från Richard 

Wilkinson och Kate Pickett (2010) att ojämlikhet ökar i våra samhällen. Ojämlikhet och de 

ekonomiska klyftorna ökar i Sverige. Klyftorna mellan de som har störst inkomst och minst 

inkomst blir allt tydligare och större speciellt hos arbetslösa. Ojämlikhet har negativ påverkan 

på hälsa och kan i de flesta fall leda till depression, psykisk ohälsa och utestängning. Ojämlika 

samhällen leder till att tilliten blir låg bland befolkningen och den sociala stressen ökar. Barn 

som växer upp i ojämlika upplever social stress, detta leder till när det är dags för egna barn så 

går den sociala stressen vidare på nästa generation vilket resulterar till ökande ojämlikhet, 

ökande sociala och hälsorelaterade problem. Detta tyder på att den sociala sammanhållningen 

brister i samhället. Det är viktigt med fasta inkomster för god hälsa men också jämlikt 

samhälle, på detta sätt kan både klyftorna och ojämlikheten minska. (Wilkinson och Pickett 

2010) Arbetslöshet är varken socialt eller ekonomiskt hållbar för vårt samhälle och är ett 

problem som behöver åtgärdas. Genom att hamna utanför arbetslivet riskeras det att påverka 

såväl individens ekonomiska resurser som den uppkoppling man har till samhället och 

individerna i ens närhet. Man riskerar att andra tillskriver egenskaper till följd av detta. 

Stigmatisering innehåller en differentiering i olika typer av stigman beroende på om grunden 

för avvikelsen är synlig eller går att dölja. Händer det t. ex att unga vuxna väljer att dölja sin 

arbetslöshet och därmed minska den så kan denna avvikelse ha en påverkan på interaktioner. 

Ungdomarnas självbild omgivningens uppfattning om dem, ger dem en social identitet som 

kan se olika ut. Skamkänslor kring sin arbetslösa situation kan påverka sociala banden 

negativt och leda till isolering. Därför har vi valt att studera och lyfta fram unga arbetslösa 

situation och hur de upplever att arbetslösheten påverkar dem. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att med hjälp av kvalitativa intervjuer undersöka enskilda individers 

upplevelser av sin arbetslösa situation. Vi vill även ta reda på hur de intervjuade ungdomarnas 

levnadssituation ser ut, och hur arbetslösheten inverkar på deras sociala liv.  

2.1 Frågeställningar: 

1. Hur beskriver de intervjuade ungdomarna att arbetslösheten påverkar deras identitet och 

självbild?  

2. Hur beskriver de intervjuade ungdomarna att deras livsvillkor och deras sociala band 

påverkas av arbetslösheten?  
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning. Vi har valt fem vetenskapliga 

artiklar som vi kommer att använda som underlag under studiens gång, vilka vi tycker är 

relevanta eftersom artiklarna ger en ökad förståelse för de arbetslösa ungdomars livssituation. 

Redogörelsen för tidigare forskning är att arbetslösa utsätts för utanförskap, får ”stämpling” 

från andra, skam och fler sociala konsekvenser. Dessa artiklar ger en ökad förståelse till dig 

som läsare över vilka motgångar arbetslösa individer möter i sin vardag. 

3.1 Stigma, skam och skuld 

Skam, stigmatisering och skuld är vanligt förkommande känslor bland arbetslösa. Artiklarna 

nedan beskriver känslor av skam, stigma och skuld vid arbetslöshet och försörjningsstöd. 

Artiklarna lyfter även fram skillnad på arbetslösa och bidragstagande individer och vilka 

känslor som uppstår i deras sårbara situation. 

          I artikeln Stigma och skam – en explorativ studie om arbetslöshet bland tjänstemän 

presenterar författaren Leif R. Jönsson (2002) att arbetslösheten är ett problem på både 

samhälls- och individnivå. Individer upplever arbetslösheten på olika sätt. Enligt Jönsson så är 

det skillnad på hur människor påverkas av arbetslöshet, det som utgör skillnaden är 

arbetslöshet och bidragstagande. Arbetslösa och bidragstagande individer påverkas av två 

effekter som är stigmatisering och skambeläggning. Jönsson lyfter fram två centrala begrepp 

som är stigmatisering och skambeläggning. Han menar att dessa begrepp kan ha en betydelse 

till varför individer påverkas olika av sin arbetslösa situation. När en individ blir arbetslös kan 

behovet av bidrag öka, vilket leder till att individen söker försörjningsstöd. Men Jönsson 

skriver att det finns individer som väljer att avstå från försörjningsstöd anledningen till följd 

av skam. Det är större andel bland män som redovisar skam erfarenhet än kvinnor. Jönsson 

lyfter fram Goffman i sin artikel. Goffman visar att stigmatisering kan väcka skamkänslor hos 

individer. Man bär på en sorts otrygghet och ängslan över att bli skamgjord. Till detta kopplar 

Jönsson att de som tvingats söka försörjningsstöd har större erfarenheter av skam än individer 

som valt att avstå. Ekonomiska svårigheter förstärker de negativa erfarenheterna av skam 

skriver Jönsson. Jönsson relaterar till Goffmans begrepp stigma. Stigma kan vara synligt 

märke men kan också relateras till sociala värden vilket kan vara osynligt. Jönsson (2002) 

skriver att stigma är ett resultat av den arbetslösa individen eller den bidragsberoendes känslor 

och deras omgivnings attityder. Dom skiljer sig från andra individer genom att då vara 

arbetslös eller socialbidragstagare. Detta är något avvikande från det ”accepterade” samhället, 

att inte kunna försörja sig själv är inte ”normalt” bland sociala standards. 
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          Det har gjorts en studie av Jennifer Hobbins (2015) som handlar om arbetslösa 

individer och deras erfarenhet av arbetslöshet som också lyfter fram stigmatiserade 

erfarenheter. I sin artikel Unga långtidsarbetslösa och det individualiserade ansvaret så 

beskriver hon en kvalitativ studie som hon har gjort på sex kvinnor och tolv män mellan ålder 

20 och 34 år med en arbetslöshet i minst 12 månader. Hennes informanter visade att 

arbetslösheten leder oftast till stigmatiserade erfarenheter. Vidare menar hon att 

stigmatiseringen sedan kan få följder för ungas hälsa, framtida karriärmöjligheter och deras 

tillgång till ”socialförsäkringssystem”. Individerna upplevs ligga i en sårbarposition vilket 

leder till skambelagda känslor upplevs men de upplever även skuld för sin arbetslösa 

situation. De gemensamma är att informanterna har upplevt känslor av skam och 

förödmjukelse vilket har visat att dessa känslor har starkast påverkan på individers självbild. 

Deras självbild påverkas i samband med möten med människor då de upplever att de inte 

lever upp till omgivningens ”förväntningar” och att deras personliga brist som är arbetslöshet, 

uppmärksammas. Anledningen varför arbetslösheten har så stark påverkan på dessa individer 

är för att hennes informanter inte lever upp till omgivningens förväntningar enligt Hobbins 

(2015).  

3.2 Psykiska, fysiska och sociala konsekvenser av arbetslöshet  

Det är viktigt att förstå att arbetslösheten kommer med flera konsekvenser som påverkar 

individer speciellt unga arbetslösa mycket negativt. Dessa konsekvenser påverkar deras 

framtid, självbild men också omgivning. Artiklarna nedan beskriver vilka konsekvenser 

arbetslösheten ger individer enligt studier vi tagit del av. 

          I den vetenskapliga artikeln Experiences of unemployment and well-being after job loss 

during economic recession: Results of a qualitative study in east central Sweden skriven av 

författarna Anne-Sofie Hiswåls, Anneli Marttila, Emelie Mälstam, och Gloria Macassa (2017) 

lyfts arbetslöshetens konsekvenser upp. Det är viktigt att förstå att arbetslösheten inte 

påverkar individer bara ekonomiskt utan även psykiskt. Arbetslösheten bidrar med negativa 

faktorer så som ohälsa, oro, osäkerhet, stress och dålig självkänsla. Men det stannar inte bara 

vid dessa känslor utan arbetslöshet har också enligt författarna andra konsekvenser. Sociala 

konsekvenser av arbetslöshet kan vara att individen isolerar sig själv från sin omgivning men 

också känner förlust av värdighet, inkludering och förlust av självkänsla. Arbetslösheten kan 

bidra till förlust om roller och identiteter bland individer och att de arbetslösa individerna 

förlorar tidsstrukturer och motivation. För många kan arbetslösheten leda till upplevelsen av 

personliga kriser. Hiswåls, Martilla m.fl (2017) lyfter även fram fysiska konsekvenser t.ex att 
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hälsan försämras och att alkohol och tobak förbrukas mer hos de arbetslösa. Finanskriser och 

arbetslöshet runt om i Europa har lett till självmord och sjukdomar. För att man ska må bra är 

det viktigt att individen fungerar som den ska och har en bra livskvalité.  

          Olofsson och Lundahl (2013) skriver i sin artikel Unga möter ökade sociala risker – en 

bakgrund om ungdomsarbetslöshet och utanförskap att arbetslöshet är en daglig risk för de 

arbetslösa ungdomarna. Både svensk och internationell forskning visar att långvarig 

arbetslöshet ökar risken för social exkludering, ekonomisk utsatthet och sämre boendevillkor. 

Men också unga vuxnas sociala nätverk blir svagt, kontaktproblem med myndigheter är 

vanligt förekommande. Studien visar att individer som är arbetslösa i sina unga år har en stor 

risk att vara arbetslösa längre fram i livet. Längre perioder av arbetslösheten ger negativa 

effekter. Kunskaper och färdigheter som inte används i längre perioder tenderar att försvagas. 

Detta leder sedan till att individens produktivitet och attraktivitet minskar. Hälsoproblem och 

stressrelaterade problem är vanligt förkommande. Arbetslöshetens effekter bidrar till 

exkludering och maktlöshet. Men också påverkar individens sociala status och självbild 

negativt. (Olofsson, Lundahl 2013:736-738) 

3.3 Viljan att inte ligga någon till last 

De vetenskapliga artiklarna beskriver intressanta områden såsom normen att ha ett arbete, 

känslan att göra rätt ifrån sig och kunna försörja sig, inte kosta samhället eller vara en börda. 

Artiklarna beskriver i stort sett att ha ett arbete i vårt moderna samhälle är en norm. Man ska 

ha ett arbete och kunna försörja sig. Genom att inte ha ett arbete utvecklas negativa känslor 

hos individer som är arbetslösa och man kan uppleva sig som en blodigel på samhället.  

          Jönsson (2002) skriver i sin artikel att ett arbete inte endast bidrar till ekonomiska 

resurser utan även till en social identitet. Social identitet uppstår genom att arbete är norm, 

och genom arbete så känner man gemenskap och känslan av inkludering uppstår. Ett förlorat 

arbete bidrar till förlust av självförtroende och depression. Det ska vara en självklarhet att 

kunna försörja sig och inte vara någon ”last” till samhället. Men individer som drabbas av 

arbetslöshet bryter mot normerna. Vilket kan leda till stigmatisering och skam. 

          Vidare skriver Hobbins (2015) att unga vuxna tar ställning till samhällets normer. 

Denna norm menar att man ska göra ”rätt ifrån sig” med detta menas försörja sig själv och sin 

familj (om man har familj). Arbetslösheten bryter mot idealet och normen och uppfattas som 

”blodigel på samhället”. I artikeln står det att de arbetslösa egentligen vill förhålla sig till de 

ideal som finns. Fast det är en svår verklighet att leva upp till och normen att göra rätt för sig. 

Människor har förväntningar, åsikter och kommentarer. Detta påminner de arbetslösa att de 
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bryter mot normer och ideal i princip hela tiden.  

          Leif R. Jönsson (2002) skriver i sin artikel att arbetslinjen är allmänt accepterad norm i 

vårt samhälle. Man skall kunna försörja sig själv och inte kosta samhället pengar. Men den 

som blir arbetslös, och den som blir bidragsberoende kan inte leva upp till de ideala normerna 

detta kan leda till utanförskap och att utvecklingen för individen avstannar. 

3.4 Individualisering bland arbetslösa ungdomar 

Det är viktigt att ungdomar och samhället samarbetar och hjälper varandra till att minska 

arbetslösheten bland ungdomar. Artiklarna nedan beskriver hur välfärdsstaten bland annat har 

en roll till ungdomars arbetslöshet och hur viktigt det är att individen har ett eget ansvar. 

Viljan till förändring måste först väckas hos individen, sen är samhällets resurser viktiga för 

individen för att få en förändrad livssituation.  

          Rickard Ulmesting (2013) skriver i sin vetenskapliga artikel Individualisering och 

arbetslösa ungdomar att fler samhällsinsatser har gjorts för medborgarna. Myndigheter ställer 

mer krav på individer idag och för att allting ska fungera så krävs det att välfärden blir mer 

effektiv. Vårt moderna samhälle har bidragit till att individualisering har tagit större plats i 

vårt samhälle. Välfärdssystem upplevs allt mer osäkert och otryggt, och det är individen själv 

som får ta ansvar för sin välfärd. Ulmesting menar att problem som arbetslöshet, låga betyg 

och ohälsa placeras hos individen, med andra ord individens ansvar ökar. Arbetslösa 

ungdomar kan uppfatta sig själv som ansvariga för sin arbetslösa situation men detta är också 

effektivt. Anledningen till att det är effektivt är att tiden som arbetslös kan minskas. 

Socialtjänst strävar efter att ungdomarna ska t.ex söka praktikplatser men samtidigt låta 

ungdomarna också ta eget ansvar vid aktivt sökande av arbetsplats. Ungdomar och 

socialtjänsten delar samma mål och är överens om att de bör försörja sig genom arbete eller 

studerande sysselsättning. De delar även samma tankar kring att socialbidrag är en tillfällig 

lösning.  

          Hobbins (2015) menar att arbetslösa ungdomar förhåller sig till en ”central komponent” 

som är individualiserat ansvar. De arbetslösa ungdomarna känner att de vill göra rätt ifrån sig 

och ordna ett heltidsarbete och förändra sin livssituation. Vidare skriver författarna Olofsson 

och Lundahl (2013) att det är individen själv som är ansvarig för sin situation och sociala 

villkor. För att få samhälleligt stöd så tittar man närmare på individens presentationer. Ibland 

är en förändring av beteendet önskvärt.  

4. Teorier  

I detta kapitel ska vi presentera teorierna vi har använt oss av till vår studie. Teoretikerna vi 
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har använt oss av är Erving Goffman och hans begrepp stigma, Richard Jenkins och hans 

begrepp identitet och Thomas Scheffs begrepp skam och sociala band. Dessa begrepp ger oss 

en förståelse kring ungdomarnas arbetslösa situation och hur begreppen spelar en roll i 

mänskliga interaktioner, hur de möts och påverkas av varandra. Vi anser att dessa begrepp är 

framträdande och hänger samman. 

4.1 Stigma 

Begreppet stigma härstammar från grekerna som utvecklades ”för att beteckna kroppsliga 

tecken avsedda att påvisa någonting ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status” 

(Goffman 2014:9).  Erving Goffman (2014) redogör i sin bok Stigma - Den avvikande roll 

och identitet hur individer tilldelas ett stigma när hen besitter egenskaper som gör att man 

avviker från det som uppfattas vara normen i samhället. Det ovanliga hos individer uppfattas 

som nedsättande bland deras så kallade ”moraliska status”.  Det är viktigt att förstå att kärnan 

i begreppet stigma berör och påverkar relationer bland människor. Varje samhälle har 

normativa förväntningar på individer som man förväntas följa och man delar gemensamma 

värden som man bör rätta sig efter. Personens ”oönskade” egenskap medför att individen 

exkluderas från de andra, vilket innebär att individen då får ett stigma. Faller man utanför 

”normativa ramarna” så uppfattas man också som en avvikare och att man avviker från de 

normativa förväntningarna. Goffman skriver i sin bok om tre olika typer av stigma: (i) Olika 

kroppsliga missbildningar (ii) fläckar på den personliga karaktären (iii) ’Tribala’ stigma som 

berör frågor om ras, nation och religion Fläckar på den personliga karaktären kan vara t.ex 

arbetslöshet, homosexualitet, alkoholism etc skriver Goffman (2014). . Tribal stigma innebär 

att ett stigma förmedlas från generation till generation. Goffman beskriver arbetslöshet som en 

typ av stigma eftersom individerna placeras i en avvikande kategori. Varje samhälle delar in 

människor i olika kategorier och samhällen har olika sociala spelregler, egenskaper hos 

individer kan antigen uppfattas som normala eller avvikande vilket påverkar och formar 

individers självbild.  

          Goffman benämner misskrediterad stigma och misskreditabel stigma i sin bok. 

Misskrediterad stigma innebär att det är virtuellt uppenbart för omgivningen eller att det är ett 

stigma som omgivningen känner till. Man har fått en stämpel på sig och man uppfattas som 

avvikande. När ett stigma är ”osynligt” och är inte uppenbart så är det misskreditabel stigma. 

När man har ett stigma och försöker dölja det för omgivningen för att vara accepterad och 

passa in så kallas det också misskreditabel stigma. (Goffman 2014:11:12:51).  Genom att inte 

uppfylla kraven till vad som anses vara normalt och normen i ett samhälle så påverkas vår 
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identitet och självbild. Konsekvensen till detta är att man då försöker dölja den för sin 

omgivning för att undvika spänning och stämpling menar Goffman. 

4.2 Sociala band 

Thomas Scheff (1997) lyfter fram begreppet sociala band. Scheff menar att socialt band 

innefattar mentalt eller emotionell samklang mellan personer. Begreppet existerar mellan 

individer och är abstrakt, och kan nästan beskrivas som en social sammanhållning. Sociala 

band kan beskrivas som en kraft som sammankopplar samhället. Scheff (1990) lyfter fram 

skillnaden som finns bland djur och människor och menar att bland djurriket krävs ingen 

intellektuell och emotionell samstämdhet eftersom banden är genetiska bland djuren, men hos 

människan är banden inte genetiska utan det krävs att man knyter band. Det är en 

grundläggande faktor hos människan att behålla och skapa sociala band. Sociala band binder 

samman individer och lika värderingar och mål uppstår. (Scheff 1990)   

          Individer granskar ifall det sker samklang i en relation, det gör man utifrån andra 

partens hela uppträdande. En överensstämmelse med en annan individ uppträder och ett 

socialt band bildas. Men Scheff menar bara för att man har samklang innebär det inte att 

konflikter är uteslutna. När sociala band är orörda tjänar konflikter ett syfte för förändring och 

ömsesidig anpassning. Genom att t.ex känna sig exkluderad och utpekad så hotas de sociala 

banden och kan till och med förstöras. Inom sociala band så är skam och stolthet primära 

känslor. Scheff menar att känslan skam har en funktion bland sociala band och det i negativ 

benämning medan stolthet innebär trygga sociala band. Individer upplever skam på olika sätt 

eftersom alla är olika, men det är viktigt att kunna hantera skamkänslor som uppstår så de 

sociala banden inte påverkas. När negativa känslor uppstår som t.ex skam bland de sociala 

banden så hamnar sociala banden i en riskzon och riskeras att brytas detta kan sedan leda till 

isolering eftersom individen inte vet hur den ska hantera skamkänslan. (Scheff 1990) Sociala 

band kan vara allt från familj, vänner, bekanta, etc. Individens sociala band kan beskrivas som 

socialt kapital av nätverk. (Scheff 1997) Det är viktigt att upprätthålla de sociala banden 

omkring sig, ignorerar man känslor så kommer de sociala banden före eller senare att skadas. 

Genom att bevara sina sociala band så krävs det att individen ”förnyar” banden. Detta 

resulterar till att de sociala banden hamnar i en sorts ”förändring”, här kan de sociala banden 

bli starkare och tryggare. Men det finns också risk att de bryts ned, detta sker när de sociala 

banden är i riskzon. Det är därför viktigt att man lär känna sina sociala band och håller dem i 

”balans” som sociala banden begär.  Scheff (1994) skriver om optimal differentiering och 

överdifferentiering inom sociala band. Optimal differentiering inom sociala band innebär att 
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förtroende och tillit existerar. Man accepterar varandra och en existerande balans håller 

sociala banden ”nöjda”. Olikheter och andra värderingar än sina egna, är acceptabla och inga 

hot uppstår. Överdifferentiering uppstår när de sociala banden varken har förtroende eller tillit 

och de sociala banden blir hotade och skamkänslan uppstår. Scheff menar att alla sociala band 

befinner sig i en ”riskzon”. Anledningen varför de sociala banden befinner sig i de så kallade 

riskzonen är eftersom vi har fria flöden av information, ökade sociala rörlighet och snabba 

förändringar i vårt moderna samhälle. Vi individer är i behov av att ha trygga sociala band för 

att må bra, men det finns individer som inte har denna trygghet bland sina sociala band och 

deras sociala liv inskränks. (Scheff 1990) 

4.3 Skam 

Scheff (1990) menar att känslor som skam och stolt är de främsta sociala känslorna. Dessa 

känslor har påverkan på våra sociala band. Skam har en funktion på våra sociala band och 

oftast i negativa sammanhang. När skam träder in bland våra sociala band så hotas våra 

sociala band och kan förstöras. Skam känslor gör att man också fysiskt beter sig på ett annat 

sätt, det kan t.ex vara att undvika ögonkontakt och ha en ”sänkt blick” eller att man talar med 

sänkt röst och långa pauser till skillnad från stolthet när man kan titta någon rakt i ögonen. 

När sociala banden har blivit hotade det är då den dominerade känslan av skam dyker upp. 

Scheff (1990) menar att det är ett känslomässigt känslosystem som går i hand med normer 

eftersom sociala förväntningar existerar i vårt moderna samhälle. Skam är en stark känsla som 

kan blanda sig i inom ”hanterandet” av andra känslor som t.ex vrede. Hur man hanterar andra 

känslor så kan skamkänslan uppkomma.  

          Skam orsakas av uppfattning av negativa utvärderingar av jaget och man betraktar sig 

själv ur andras föreställningar. Skam kan uppstå när vi känner oss otillräckliga, avvisade eller 

negativt bedömda. Skam är så stark känsla att varje skam-tillstånd bidrar till stimulans för 

ytterligare skam, ´”man skäms för att man skäms”. Denna typ av förnedrande skam kan vara 

kraftfull och långvarig. Scheff (1990) menar att en vardaglig skam är mindre intensiv och 

kortvarig. Scheff skiljer på två olika typer av skam dessa kallar han den erkända och icke 

erkända. Dessa två olika typer av skam skiljer sig ifrån varandra. Den erkända skammen är 

enklare att bearbeta till skillnad från den icke erkända. Undviker man känslan av skam då 

lever den kvar hos individen och skapar antal olika problem t.ex psykiska och sociala 

problem, men erkänner man känslan av skam då börjar skamkänslan släppa sitt grepp om 

individen. Skam är en känsla som är undertryckt i vårt moderna samhälle och kan upplevas 

som våldsamma och smärtsamma känslor och det är känslor man helst vill undvika, på detta 
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sätt är skam är även kopplat till anomi. Individen försöker ”försvara” sig själv genom att fly 

från känslan av skam för att slippa förnedring och avvisande från andra, vilket istället kan 

leda till isolering. Scheff (1990) skriver om ”triple spiral” som är tredubbla spiral av skam och 

ilska, detta sker när skam och ilska inte erkänns och kontrolleras det är en kedjereaktion som 

lämnas hos en generation som går vidare till nästa generation. Det är viktigt att kunna hantera 

känslan av skam så det inte eskalerar och leder till explosioner av våld och depressioner som 

försvårar det sociala dagliga livet för individen.  

4.4 Identitet 

Richard Jenkins (2014) skriver i sin bok Social identity om begreppet social identitet. Han 

börjar sin bok med att förklara att vi tar för givet vår identitet och att det är mer betydelsefullt 

än vad vi tror. Identitet har en daglig funktion hos individer och hjälper oss att förstå vem är 

vem. Identitet beskrivs som en process, de som är ständigt igång och identiteten slutar aldrig 

att utvecklas. Identifiering ger ingen mening om man inte är omgiven bland relationer 

eftersom man är beroende av relationer. Dessa relationer kan vara andra individer, grupper, 

hierarkier, partnerskap och konkurrens etc. Jenkins (2014) skriver att identifiering är den 

grundläggande kognitiva mekanism som individer använder för att sortera sig själv men också 

andra människor (kollektiv). Detta hjälper oss att förstå vem är vem och vad är vad. Detta 

hade inte fungerat om det inte vore för mänskliga interaktioner. Jenkins (2014) menar att alla 

identiteter är sociala identiteter eftersom vi identifierar oss med andra vilket alltid involverar 

mänsklig interaktion. Identitet innebär också hur individer och kollektivet är särskiljande i 

sina relationer med andra individer och kollektiv.  

          Individers åsikter kan påverka individers självbild eftersom ”identifieringsprocessen” 

sker i det så kallade sociala fältet. Identiteten skapas inom de mänskliga interaktionerna och 

genom denna process så skapas självbilden. För att ha en ”stark” självbild är det viktigt för 

individen att vara inkluderad och accepterad. Individen har reflexiv uppfattning om sig själv 

och sin egna identitet men med hjälp av interaktioner med andra individer så kan man 

inkludera sig med gruppen eller exkludera sig. Självbilden hos individen, och omgivningens 

uppfattning om en kompletterar den sociala identiteten. Jenkins använder sig av en modell 

som han kallar internal-external dialetic of identification, inom denna modellen så sker det 

interna och externa processer som berör individers identitet och självbild. Jenkins lyfter fram 

Goffmans intrycksstyrning i sin teori. Han menar att en identitet aldrig är ensidig utan man 

kontrollerar de signaler man sänder ut till andra, men nackdelen i detta är att man inte kan 

försäkra sig om de har fått ”korrekt” mottagning vilket kan resultera till exkludering. 
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Kollektiv identitet kommer ifrån modellen internal-external dialetic of identification. Kärnan i 

kollektiv identitet är likheter med andra. Man ser efter likheter och kollektiv identitet innebär 

att individer delar något gemensamt och upplever gemenskap. Likheter inkluderar individer i 

kollektivet, olikheter exkluderar. Jenkins (2014) menar att identitet kan även vara kopplat till 

klassificering, i olika positioner och kategorier. Jenkins menar att individer skapar kategorier 

som vi och dem och detta gör att individer antigen tillhör gruppen eller inte. Kategorisering 

innebär att man utför en sorts ”jämförelse” hos individer. Individer som man kategoriserar är 

oftast omedvetna om att de blir kategoriserade.  Det är något individen själv gör för att förstå 

andra individer och sociala interaktioner. 

          Jenkins (2014) skriver att identifieringsprocessen är i en ständig process hela tiden och 

att identiteter hela tiden utvecklas och förändras i samband med andra individer. Identitet 

hjälper individer först och främst att förstå sig själv, men också kollektivet. Det är ett verktyg 

som individer använder sig av dagligen.   

5. Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera den metod som har valts för att genomföra studien 

samt den vetenskapsteoretiska utgångspunkten som vi har utgått ifrån. Vidare kommer vi att 

även redogöra vilket urval som har valts, hur vi har valt att avgränsa oss samt hur vi har gått 

tillväga för insamlingen av dataempirin till studien. Vi belyser vår förförståelse kring studiens 

ämne och metodkapitlet avslutas med etiska aspekter samt vårt förhållningssätt till studiens 

validitet och reliabilitet.    

5.1 Val av vetenskaplig ansats  

Vi har valt att utgå ifrån den hermeneutiska vetenskapsteorin då denna studie baseras på en 

kvalitativ metod och har sitt fokus på tolkningen av fenomenet. Vi vill få tillgång till 

informanternas egna upplevelser av arbetslösheten och informanten ska få utrymme och ges 

möjligheten att uttrycka sina egna erfarenheter. Detta perspektiv tar inte ställning eller 

fördömer utan kan ge en djupare förståelse mellan människor och det är vad vi vill uppnå med 

våra frågeställningar. Hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och kan användas för att 

förmedla upplevelser av olika fenomen.  Inom hermeneutiken kan olika empiriska 

datamaterial analyseras och tolkas. Det kan vara dagböcker, uppsatser, teckningar, brev och 

intervjuer etc. (Lundin, 2008). Hermeneutiken bygger på tolkning och förståelse av mänskliga 

interaktioner och sociala fenomen, denna vetenskapsteori är beskrivande med ett reflektivt 

förhållningssätt till undersökningsmaterialet.  

          Hermeneutiken är som en tanketradition där kunskap altras genom språket och 
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kommunikation i förbindelse med tolkning och förståelse. Inom hermeneutiken är den 

hermeneutiska cirkeln ett viktigt begrepp. Den handlar om att olika delar ur en kontext 

kopplas samman till dess helhet, det som är av betydelse framkommer mellan delarna i 

förhållande till varandra och helheten (Olsson och Sörensen, 2011). Metoden bygger alltså på 

att förstå alla delar av en process, för att förstå delen måste den förstås ur helheten och 

tvärtom. Således anser vi att den hermeneutiska cirkeln varit aktuell i vår studie då vi i 

samband med transkriberingen och tolkningen av det insamlade materialet försökt att förstå 

texten utifrån dess olika delar och helhet, och helheten genom de olika delarna. Delen och 

helheten hänger samman och måste relateras till varandra för att skapa en förståelse. Genom 

att tolka textens delar och helhet växelvis fick vi en utförligare förståelse av textens innehåll 

och de berättelser som skulle tolkas (Kvale och Brinkmann 2013). För att förstå och nå 

upplevelsen av ett fenomen används olika begrepp såsom förförståelse och livsvärld. På grund 

av den kontext forskaren befinner sig i har denne redan teoretiska uppfattningar om sin 

omvärld, dvs förförståelse. Genom en växelverkan mellan förståelse och förförståelse sker en 

tolkningsprocess av forskaren, förförståelsen blir därav avgörande för förförståelsen. Kopplat 

till den hermeneutiska cirkeln innebär detta att forskaren inte enbart måste binda samman 

delar och helhet utan även mellan förförståelse och förståelsen (Alvesson och Sköldberg, 

2017) 

5.2 Val av forskningsansats  

För att välja rätt metod för insamling av data för sin studie bör man i första hand tänka på vad 

man vill åstadkomma med sin undersökning, dvs vad syftet är med studien. Därefter väljer 

forskaren tillvägagångssättet för att nå den kunskap man strävar efter, genom val av metod. Vi 

har valt att använda oss av en kvalitativ metodansats till vår studie om arbetslösa ungdomar 

eftersom vi har valt att fokusera på deras upplevelser kring arbetslösheten och hur deras 

identitet och sociala band påverkas. Syftet med studien är alltså inte att nå en generell bild 

utan att få en fördjupad förståelse för de ungdomar som vi talat med upplever i relation till sin 

arbetslöshet. Vårt mål är att få kunskap om intervjupersonernas livsvärld och hur de uppfattar 

att identiteten och de sociala banden påverkas. Inom dessa typer av studier är förutsättningen 

att båda parterna genom språket kan ta del av varandras inre världar och att forskaren sedan 

kan tolka och beskriva det insamlade materialet. Kvalitativ metod syftar till att ge en 

beskrivande data, man vill finna kategorier och besrkivningar som kan karakterisera fenomen 

eller sammanhang. Den kvalitativa utgångspunkten används således för att uppnå kunskap i 

form av djupgående förståelse av ett fenomen. Utifrån våra frågeställningar som baseras på 
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arbetslösa ungdomars upplevelser är den kvalitativa metoden mest relevant för studiens 

datainsamling. Då den kvalitativa metoden innebär att söka finna de kategorier, modeller eller 

instruktioner som på bästa sätt beskriver det valda fenomenet eller området som man har valt 

att forska i. Den kvalitativa metoden utgår ifrån att man som forskare söker fånga 

undersökningspersonernas egna verklighetsuppfattningar, erfarenheter, motiv och tankesätt 

kring fenomenet. Det handlar främst om att karakterisera då man behöver en djupare 

förståelse, beskrivningar eller modeller för målgruppen som bäst redogör för ett fenomen eller 

sammanhang i omvärlden. (Kvale och Brinkmann, 2014). Inom den kvalitativa 

forskningsmetoden strävar forskaren efter att få en helhetsförståelse av det valda 

forskningsområdet och alltid möta situationen som om den vore ny för att få en objektiv bild 

av ämnet (Olsson och Sörensen, 2011).  

          Vi anser att en kvantitativ forskningsmetod inte hade varit lämplig till vår studie 

eftersom det krävs en direkt kontakt till informanterna för att uppnå en så bra förståelse av 

informanternas upplevelser. Kvantitativ metod bör användas om syftet är att säga något om en 

urvalsgrupp och göra tvärsnitt av undersökningen, därmed ansåg vi att kvantitativ metod inte 

är lämplig till vår studie eftersom den inte ger möjlighet till att uttrycka sina erfarenheter och 

tankar (Kvale och Brinkmann 2014).         

5.3 Förförståelse 

Thurén (2007) skriver att redan från barnsben socialiseras vi in i ett visst sätt att uppleva 

omvärlden. Förförståelsen hjälper individer att förstå omvärlden, då allt vi ser, tycker, tänker 

och upplever bygger på förförståelse (Thurén, 2007). Som forskare är det viktigt att vara 

medveten om sin förförståelse när ett område ska undersökas, för att försöka förebygga sin 

förförståelse för området att styra och att undersökningen styrs åt ett redan predisponerat håll. 

Dock ger förförståelsen kunskap om området som tänkts undersökas. Förförståelsen består 

alltså av tidigare erfarenheter och förkunskaper, vilket har en inverkan på tolkningen. 

Växlingen mellan delar, helhet och kontext binder samman tolkningen (Olsson och Sörensen 

2011). Inom hermeneutiken är förförståelsen viktig, dock kan den ha både en positiv och 

negativ påverkan på hur vi tolkar informanternas utsagor (Alvesson och Sköldberg, 2008). 

Därför är det viktigt att ha detta i åtanke innan vi tillträder fältet i vår studie. Vi som studenter 

bär en viss förståelse för hur de arbetslösa ungdomarna kan uppleva sin arbetslöshet och hur 

man kan känna. Vi har själva varit arbetslösa och upplevt arbetslösheten på olika sätt, men 

också upplevt likheter. Vi är även medvetna om att vår förförståelse för området kan leda till 

att vi tolkar ungdomarnas berättelser utifrån våra egna erfarenheter som kan resultera i att 
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skilja sig från ungdomarnas. För att undvika att våra egna erfarenheter inte ska utgöra en 

referensram har vi haft detta i åtanke och försökt förhålla oss så objektivt som möjligt till 

denna studie. Eftersom våra egna upplevelser inte behöver vara densamma som hos våra 

informanter då de uttalar utifrån egna upplevelser och förhållanden i sina liv (Kvale och 

Brinkmann, 2014).    

5.4 Metodinstrumentet - semistrukturerade intervjuer 

Eftersom vi har valt en kvalitativ metod kommer semistrukturerade intervjuer att användas för 

datainsamling. Vi anser att intervjuer är den mest passande metoden till vår studie, därför att 

vi vill beskriva och försöka förstå informanternas erfarenheter och upplevelser. Den 

kvalitativa synen riktar intresset mot personen och hur hen tolkar sin verklighet och detta 

passar våra frågeställningar. Eftersom vårt mål är att få individers egna berättelser ansåg vi att 

insamling av vår empiri genomförs genom intervjuer, därför att upplevelser och känslor bör 

komma från en förstahandskälla. Genom intervjuer kan vi ställa följdfrågor, lyssna aktivt och 

spela in allt informanterna säger med deras tillåtelse. Till vår studie har vi valt att utgå ifrån 

semistrukturerade intervjuer som ger möjlighet till djupare svar och mer dialog än om vi hade 

haft en mer enkätlik intervju samtidigt som en viss struktur upprätthåll. Denna form av 

intervju medför att forskaren har format en intervjuguide där informanterna styrs att hålla sig 

till ämnet samt tillgodose vilka områden som skall behandlas med hjälp av förbestämda 

frågor. I våra intervjuer strävar vi efter att uppnå ett avslappnat samtal med intervjupersonen 

men samtidigt behålla en viss struktur. Innan intervjuerna genomfördes med informanterna 

skrev vi en intervjuguide som består av totalt 24 relevanta frågor för studien. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att vi har frågor vi ska utgå ifrån, som är kopplade till 

våra frågeställningar. Vilket kommer att underlätta för att besvara studiens frågeställningar 

(Aspers, 2011). 

          För att få en heltäckande beskrivning av informanternas upplevelser och erfarenheter 

har vi använt oss av en tematisk semistrukturerad intervjuguide (Aspers, 2011). 

intervjuguiden består av öppna frågor där informanterna inspireras till att uttala sådana 

upplevelser och attityder som är relevanta för problemställningen. Intervjuguiden 

formulerades efter tre olika teman, där mer konkreta frågor ställdes relaterat till de valda 

teman. Intervjuguiden delades in i följande teman: 

 Tema 1 - Identitet 

 Tema 2 - Skam 
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 Tema 3 - Sociala band     

Inledningsvis ställdes ett par standardiserade uppvärmningsfrågor för att få igång dialogen 

med intervjupersonen. Detta gjordes för att få en sammanhängande intervju med ett visst 

utrymme för intressanta sidospår i form av reflektioner från intervjupersonen.  

5.5 För- och nackdelar med kvalitativa intervjuer 

Kvale och Brinkmann skriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun (2014) om hur 

kunskap produceras i ett samtalsförhållande. Som forskare anser vi att det är viktigt att ha en 

”direkt relation” till informanterna. På detta sätt blir det enklare att nå den kunskap man 

strävar efter vilket upplevs som en styrka i en kvalitativ intervju. Ifall något upplevs otydligt 

kan intervjuaren fråga informanten på direkten, på detta sätt minskar bortfallet i studien. I 

denna studie kan nackdelen vara att ämnet kan upplevas som ”känsligt”, informanten kan 

avbryta intervjun när som helst och då sker det ett stort bortfall. Informanterna kan uppleva 

intrång i deras privatliv eftersom våra frågor kan uppfattas som ”känsliga”. En annan nackdel 

med kvalitativa intervjuer kan vara den ”mänskliga interaktionen” mellan intervjuaren och 

informanten. Detta för att informanternas utsagor kan påverkas genom vår närvaro, miner och 

kroppsspråk. Några exempel här kan vara gäspa, tugga tuggummi och sträcka på sig. Därmed 

kan informanten tappa fokus och det kan uppstå en känsla av ”jag är tråkig” vilket kan leda 

både till bortfall och till svårigheter. Därför är det betydelsefullt att ha ett bra förhållningssätt 

till intervjupersonen och själva intervjun när man utför intervjuerna. Samtidigt kan 

ovanstående ses ur en positiv synvinkel där interaktion i samtalet där frågande och svarande 

växlar medför till en bättre förståelse av deras livsvärld. I och med detta kan forskarna ställa 

mer djupa frågor till intervjupersonerna än vid en kvantitativ metodansats (Aspers, 2011).  

5.6 Urval & tillvägagångssätt 

Det är grundläggande att urvalet i en studie stämmer överens med området som skall 

undersökas för att få en hög grad reliabilitet och trovärdighet i forskningen. Det är av stor vikt 

att avgränsa och fokusera på rätt undersökningspersoner under forskningsprocessen (Aspers, 

2011). Det finns flera olika sätt för forskaren att komma i kontakt med den mest relevanta 

populationen som forskningen efterfrågar. För att hitta informanter till studien har en 

kombination av metoderna snöbollsurval och bekvämlighetsurval använts. Denscombes 

(2016) definition av bekvämlighetsurval innefattar att undersökningspersoner uppkommer 

genom exempelvis ens bekantskapskrets. Det vill säga vad som är passande för forskaren och 

vilka möjliga informanter som skulle passa in i studiens tema. Bekvämlighetsurval är en 
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passande metod till vår studie då den även bygger på att det går snabbt och är enkelt för 

småskaliga studier som har en begränsad tidsram (Denscombe 2016). Snöbollsurval innebär 

att forskaren använder fältet för att komma i kontakt med minst en undersökningsperson, 

sedan kan personer i urvalet hänvisa andra individer som passar till studien. Således 

uppkommer informanter genom hänvisning av andra deltagare, därmed växer urvalet likt en 

snöboll i rullning (Denscombe 2016). Studiens urval består av åtta arbetslösa ungdomar där 

undersökningspersonerna är mellan 18–25 år. Vi valde att avgränsa oss till åldrarna 18–25 för 

att uppnå ett enhetligt empiriskt material.  

          Vi i forskningsgruppen delade upp ansvaret om att hitta varsin informant som är 

lämplig till vår undersökning, dvs. en arbetslös person, därefter gick vi vidare med metoderna 

snöbollsurval och bekvämlighetsurval. En av oss hittade en informant i en Facebook-grupp, 

den andra kände en bekant som är arbetslös. Tillsammans med varje enskild informant 

bestämde vi plats och tidpunkt där intervjuerna planerades att utföras. Vi var överens med 

samtliga att utföra intervjuerna i ett fik som ligger centralt, då en offentlig plats passar alla 

bäst. Intervjuerna utfördes på förmiddagarna, detta eftersom vid denna tidpunkt kan det finnas 

färre personer i stan pga. arbeten. Våra informanter blev meddelade om studiens syfte innan 

utförandet av intervjuerna, de fick även ta del av vilka etiska principer vi förhåller oss till. 

Dem var alltså medvetna om att deras identitet förblir anonyma. Vi upplevde inga svårigheter 

med att få informanter genom snöbollsurval och bekvämlighetsurval, det var endast en 

informant som inte kunde föra oss vidare till en annan passande person för undersökningen. 

Däremot kunde en annan informant rekommendera två personer från sin bekantskapskrets 

som var passande till studien. Vi använde oss av facebook för att nå ut till resterande 

informanter. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje informant under ungefär 40-60 min, 

vi fick även deras godkännande att spela in varje intervju för att sedan kunna transkribera 

materialet ordagrant.       

5.7 Analysmetod 

Studiens analysmetod har genomförts genom den hermeneutiska meningstolkningen. Denna 

tolkningsmetod har i flera decennier försökt hitta förklaringar på problem genom att tolka 

texter, dock finns inom tolkningar en rad olika ansatser emellertid används den hermeneutiska 

meningstolkningen inom humaniora. Forskarna som skall tolka det insamlade materialet bör 

se bortom det som sägs rent ut i intervjuerna för att kunna utveckla relationer och strukturer 

som inte träder fram direkt i texten. Det innebär att under tolkningsprocessen använder inte 

forskaren endast det exakta uttalandet utan gör en distinktion för att utveckla ett mönster och 
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samband som inte går att skildra direkt under intervjuns gång. Således sker en tolkning av 

meningen i intervjutexter som går utöver en strukturering av den uppenbara meningen i det 

som sägs under intervjun, till mer kritiska och djupare tolkningar av texten. Generellt sett 

leder tolkningar oftast till en utbredning av texten, därmed uttrycks resultatet i större 

utformning än det ursprungliga uttalandet. Därav menar Kvale och Brinkmann (2014) att ett 

uttalande kan tolkas på flera olika sätt av olika forskare, i och med det kan resultatet variera 

beroende på kontext och forskarnas val av teoretiska eller begreppsliga utgångspunkter i 

studien. För att tydligare se mönster och förbindelser gjorde vi en tolkning av det insamlade 

materialet som inte gick att skildra direkt under intervjuernas gång, på så sätt skapades en 

bredare synvinkel av texten. I full vetskap om att inte utesluta någon viktig information har vi 

försökt korta ner långa meningar för att koncentrera oss på de viktigaste detaljerna i 

meningarna.  

5.8 Etiska principer  

Innan man påbörjar en studie är det viktigt att få ett godkännande från sina informanter, detta 

”godkännande” kallas för samtyckeskrav dvs att det är tillåtet att intervjua informanterna. 

Inom etik och intervjuer finns det viktiga principer att lyfta fram, dessa principer är: 

godhetsprincipen, principen att inte skada men också rättviseprincipen. Godhetsprincipen 

handlar om att som forskare ska man sträva efter att göra gott. Med detta menas både 

förebygga och förhindra ”skada” samtidigt som man strävar efter ny kunskap. 

Rättviseprincipen handlar om att man ska behandla studiens undersökningspersoner lika 

oavsett deras olikhet till forskaren men också deras olikhet till varandra. Det är viktigt att gå 

igenom intervjuerna med sina informanter och få ett godkännande. Anledningen varför man 

går igenom intervjuerna med informanter är att informanten ska känna att intervjun är ”lojal” 

till sitt ”muntliga uttalanden”. (Kvale och Brinkmann, 2013) Innan vi påbörjade vår studie 

fick våra informanter information om studiens syfte men också information om vår valda 

metod och hur intervjuerna kommer att gå till. Vi valde också att lyfta fram anonymitet och 

frivillighet. Våra informanter ska ej känna sig påtvingade till studien. Sedan fick vi ett 

godkännande från våra informanter att de gick med på att bli intervjuade och delta i studien 

dvs samtyckeskrav som Kvale och Brinkmann skriver om. Vi följde även de viktiga 

principerna som vi har nämnt ovan som författarna Kvale och Brinkmann lyfter fram. 

Godhetsprincipen handlade om att som forskare ska man sträva efter att göra gott och 

förhindra skada. Detta är något vi gjorde samtidigt som vi strävade efter ny kunskap om 

ungdomarnas arbetslöshet. Vårt sätt att inte skada informanterna var genom att inte röja deras 
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identitet men också använda fiktiva namn och på detta sättet förbli de anonyma. 

Informanterna kan dela med sig av känslig information som de ej vill bli förknippade med. 

Genom att hålla dem anonyma så kan ingen förstå vem det är som har sagt vad, på detta sättet 

minskar man risken för skada. Våra informanter visste att de kommer få fiktiva namn vilket 

de tyckte var en bra idé. Rättviseprincipen handlar om att behandla sina informanter lika, 

detta är något vi har utgått ifrån. Det har varit lika villkor för alla, alla våra informanter har 

behandlats lika och rättvist. Ingen har blivit orättvist behandlad och ingen har behandlats 

”extra” bra. Det sista vi gjorde under våra intervjuer var att gå igenom intervjuerna med våra 

informanter och få ett godkännande till att använda oss av materialet till vår studie. På detta 

sätt kände informanterna att intervjun var ”lojal” till deras ”muntliga uttalanden” som är 

viktigt. 

5.9 Validitet & Reliabilitet  

Här ska vi som forskare försöka uppnå en så hög vetenskaplig kvalité och validitet som 

möjligt. Validitet innebär att styrkan och hållbarheten om en metod undersöker vad den påstår 

att undersöka. Med andra ord att vårt argument i denna studie är hållbart, försvarbart och 

övertygande. (Kvale & Brinkmann 2013) Validitet & reliabilitet Enligt Ann Kristin Larsen 

(2009) innebär reliabilitet att undersökningen ska vara pålitlig och ha precision genom att 

forskaren behandlar det insamlade materialet med noggrannhet. Hon menar att innebörden av 

validitet är att forskaren samlar information som är relevant för studiens frågeställningar. 

Både validitet och reliabilitet handlar om en studies kvalitet. Dock skriver Larsen (2009) att 

det är enklare att få en hög validitet i kvalitativa undersökningar än i de kvantitativa, hon 

menar att forskaren har möjlighet att göra ändringar under arbetets gång om hen upptäcker 

intressanta detaljer som är relevanta för frågeställningarna. Mötet mellan informanten och 

intervjuaren sker ansiktet mot ansiktet något som bidrar till att fördjupande frågor kan ställas. 

På detta flexibla sätt vinner undersökningen i validitet enligt författaren (Larsen, 2009). 

Emellertid är denna studie baserad på en kvalitativ metod. Under intervjuerna använde vi oss 

av ett frågeformulär som vi hade som stöd vid tillfällena. Vissa frågor tog längre tid att 

besvara eftersom fördjupande frågor ställdes vid behov och informanterna fick berätta det de 

tyckte var relevant. 

6. Resultat 

I detta kapitel presenteras vår empiri som vi har fått genom våra kvalitativa intervjuer och 

informanternas livsvärld. Vårt syfte är att besvara studiens frågeställningar och att fokusera på 
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individernas upplevelser av arbetslösheten, samt hur deras livsvillkor påverkas av den 

arbetslösa situationen. Denna del av studien kommer att presenteras i olika teman, där under 

varje tema redovisas informanternas utsagor som bäst klarlägger studiens frågeställningar. Vi 

har intervjuat 8 informanter och för att underlätta för läsaren kommer vi att presentera de med 

fiktiva namn. 

6.1 Presentation av intervjupersonerna 

I detta avsnitt redovisar vi en kort presentation av våra åtta informanter som har medverkat i 

vår undersökning. Detta gör vi för att du som läsare ska få en överblick över våra 

informanters bakgrund, vilket kan vara bra att veta. Intervjupersonerna presenteras med 

fiktiva namn på grund av anonymitet som vi har utlovat informanterna, samt för att ha ett 

etiskt förhållningssätt genom hela studien.   

Stefan, 25 år gammal,  

Stefan saknar en fullständig gymnasiekompetens, och har efter studenten pluggat upp sina 

betyg som han har fått IG i, vilket var fem ämnen. Idag behöver han endast plugga upp sin 

engelska för att sedan få en fullständig gymnasiekompetens. Stefan har varit arbetslös sju 

månader och aktivt är arbetssökande sedan fyra månader tillbaka. Han vill jobba på bank. 

Stefans inkomst kommer ifrån alfa-kassan. Han är inneboende hos sin bror och dennes 

flickvän.  

Ali, 21 år gammal 

Ali tog studenten år 2015 med en fullständig gymnasiekompetens, sedan dess har han jobbat 

som försäljare hos Tele2 fram tills hösten 2017. Eftersom han tidigare har arbetat som 

försäljare vill Ali utbilda sig till fastighetsmäklare och därefter arbeta som mäklare. Eftersom 

Ali har betalat a-kassa sedan första månaden han fick arbete efter studenten, får han nu 

inkomst från a-kassa. Han bor med sin partner.  

Hanna, 20 år gammal 

Efter studenten 2016 har Hanna arbetat inom restaurangbranschen fram tills januari 2018. 

Sedan har hon varit inskriven hos Arbetsförmedlingen och är aktivt arbetssökande. Hon bor 

tillsammans med sin storasyster och får försörjningsstöd från socialtjänsten. Hanna vill jobba 

som makeup-artist.  
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Gabriel, 24 år gammal  

Gabriel har akademisk utbildning som socialpsykolog, han har även slutfört sin masterexamen 

våren 2017. Därefter arbetade han på ett HVB-hem (vård, behandling-hem) under sex 

månaders tid. Han bor med sina föräldrar och sina tre systrar. Gabriel försörjer sig genom 

sparade pengar och får till en viss del hjälp med ekonomin av sina föräldrar. Gabriel är inte 

säker på vad han vill arbeta med, men han söker chefspositioner inom olika områden.  

Nazli, 24 år  

Har akademisk utbildning som ekonom och slutfört sin kandidatexamen vintern 2018. Hon är 

arbetslös sedan fyra månader tillbaka och inneboende hos en vän. Hon har ingen inkomst utan 

använder sina sparade pengar och får även hjälp av sina föräldrar att betala hyran. Nazli är 

inskriven hos Arbetsförmedlingen och är aktivt arbetssökande.   

Johanna, 23 år  

Efter studenten började Johanna studera på Högskolan Väst inom utbildningen Industriell 

ekonomi, hon har slutfört sin utbildning juni 2017. Hon är aktivt arbetssökande sedan fem 

månader tillbaka, men  inte inskriven hos Arbetsförmedlingen. Johanna vill arbeta med tex. 

inköp till industri eller som kvalitetsingenjör. Hon bor tillsammans med sin partner som äger 

en bostadsrätt.  

Mina, 22 år  

Mina har studerat fristående kurser inom företagsekonomi på Handels, hon vill arbeta inom 

bank och finans då hon anser att hon är duktig på att kommunicera med människor och 

erbjuda en god service. Mina bor tillsammans med sin partner som äger bostadsrätten. Hon är 

inskriven hos Arbetsförmedlingen och är aktivt arbetssökande.   

Sara, 23 år  

Sara har en fullständig gymnasiekompetens, det som intresserar henne inom arbetsområden är 

att jobba i en butik där hon kan stå i kassan. Hon är arbetslös sedan nio månader tillbaka och 

är inte inskriven hos arbetsförmedlingen, däremot är hon aktivt arbetssökande. Sara är 

inneboende hos en tjej som studerar på en annan ort, den större delen av tiden är hon ensam i 

lägenheten.      

6.2 Den arbetslöses inkomst/försörjning 

En viktig dimension av att sakna arbete är att de ekonomiska situationerna kan påverkas på 
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olika sätt. I vårt material framkommer det att informanterna får sin inkomst/försörjning på 

flera olika sätt och att detta också förefaller påverka dem på skilda sätt. De får sin 

inkomst/försörjning exempelvis genom att leva på sin partner, hjälp av föräldrar, 

försörjningsstöd, a-kassa, Alfa-kassa och sparpengar. Två av informanterna får sin försörjning 

genom sina partner. Just de som levde på sin partner beskriver situationen som någorlunda 

besvärlig då dem får tänka på kostnaderna mer än vanligt eftersom partnerns inkomst ska 

täcka räkningarna, inköp av matvaror, osv. De finner det svårt att kunna lägga undan pengar 

för en semesterresa eller andra nöjen. I ett fall berättade en informant att dennes partner är 

medveten om att informantens vänner är en viktig del av hens liv och därför får hen pengar av 

sin partner för att kunna luncha med sina vänner eller gå på stan. Dock känner informanten att 

hen måste begränsa sina utgifter med sina vänner eftersom familjen inte har råd med nöjen i 

samma utsträckning som innan när informanten hade ett arbete. En av informanterna berättar 

även att det kan vara ansträngande att berätta för sin omgivning att hen lever på sin partners 

ekonomi och dennes inkomst när frågor om arbete och inkomst kommer på tal. Mina berättar: 

“jag vill helst inte prata om det, dels för att jag vet att folk kan ha fördomar och jag vill inte verka lat 

när jag i själva verket söker jobb konstant. Och dels för att jag inte vill att folk ska veta att jag inte är 

självständig och hela tiden beroende av min man och hans ekonomi”. 

I ett annat fall får informanten inkomst från a-kassa eftersom denne har varit medlem hos a-

kassa sedan hens första arbete efter studenten, dock sker utbetalningarna under en begränsad 

omfattning. Ali berättar: jag har betalat a-kassa i tre år nu, så nu är det dags att ta tillbaks dom 

pengarna och det känns absolut inte fel att få pengar från a-kassa. Jag har ju betalat till dom just för 

sånna här dagar jag går igenom nu, för även om man har det bästa jobbet så kan man aldrig förutspå 

vad som kommer att hända. - Ali  

          I två andra fall är informanterna inskrivna hos socialtjänsten och får därmed 

försörjningsstöd som endast räcker till deras räkningar, därmed återstår inte mycket pengar 

över till övriga utgifter såsom nöjen. De båda berättar att skamkänslor har uppstått som 

bidragstagare eftersom de upplever sig som en börda för samhället istället för att göra någon 

nytta. Hanna berättar: jag har nog aldrig skämts så mycket som jag gör nu när jag är bidragstagare, 

egentligen är det inget fel på det men jag vill tjäna mina egna pengar. Jag vill inte känna mig som en 

börda för samhället, men jag kommer ändå inte vara bidragstagare för alltid. – Hanna 

Två andra informanter betalar sina räkningar med sina sparade pengar som dem har lagt 

undan under den perioden dem hade ett arbete. Informanterna berättar att i vissa 

krissituationer får dem hjälp av sina föräldrar med ekonomin, vilket den ena ser som sista 
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utväg eftersom hen är vuxen nog för att inte be om pengar av sina föräldrar. Att vara 

ekonomiskt självständig är en stark drivkraft till att få ett arbete och ingen vill vara 

ekonomiskt beroende av sina föräldrar, detta påpekar två av informanterna. Nazli berättar:  

“det är verkligen inte kul att be om pengar av sina föräldrar när man är 24 år gammal, även om mina 

föräldrar förstår och ställer upp mycket så vill jag helst inte ta pengar från dem. Det har med själva 

självständighet grejen att göra, kan känna mig som ett litet barn som kommer och frågar om pengar”. 

Vår andra informant, Gabriel berättar: jag uppelever den här perioden i mitt liv som jobbigt. Jag 

har studerat större delen av mitt liv för att sedan få ett bra och stabilt jobb och tjäna mina egna 

pengar, men här är jag nu. Ingen inkomst, inget arbete... det är ju vad livet går ut på, för att få det och 

rulla. I ett annat fall får informanten sin inkomst från alfa-kassan, dessa utbetalningar har en 

ännu mer begränsad omfattning jämfört med a-kassa. Informanten får skicka in en 

aktivitetsrapport från mån-sön för att få pengar veckovis på en torsdag, om individen missar 

att skicka in en aktivitetsrapport senast måndagen samma vecka som utbetalning, får 

individen pengarna veckan därpå. Informanten, Stefan uttrycker följande: 

“Jag har varken betalat a-kassa eller något annat medan jag jobbade, men både Arbetsförmedlingen 

och socialtjänsen hänvisade mig till alfa-kassan. De berättade även att jag kanske inte får någon 

ersättning från dem men att jag ska testa min chans ändå, så jag gjorde det och nu får jag ersättning 

från alfa-kassan även om det är en jätteliten summa. - Stefan  

Stefan upplever myndighetens hjälp som lönsam och är tacksam för att få ersättning trots att 

han inte har betalat a-kassa under tiden han hade ett arbete.  

          Dataempirin påvisar att det finns mer likheter än skillnader bland informanternas 

utsagor. Likheterna är att majoriteten av informanterna vill ha en egen försörjning eftersom de 

inte är nöjda med sina ekonomiska situationer. Dessa vill tjäna sina egna pengar och kunna 

försörja sig själva, att vara självständig är viktigt. Andra likheter är att skamkänslor uppstår 

bland de som är bidragstagare och de som får hjälp med ekonomin från sin familj, de 

uttrycker sig själva som börda för samhället och som ett barn som frågar efter pengar. 

Skillnaden är att informanten Ali som får sin inkomst från a-kassa beskriver det som sin 

rättighet eftersom hen har betalat a-kassa i tre år. Därmed upplever han inga skamkänslor. 

          Det förefaller alltså att våra informanter har olika upplevelser gällande sin 

inkomst/försörjning, beroende på hur man får ekonomi. Där några av informanterna upplever 

att de inte är självständiga och ständigt beroende av olika myndigheter och/eller familj. 

Därmed upplever de att de är en börda för samhället, eftersom de inte kan bidra med någon 
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nytta. De informanterna som får hjälp med ekonomin av sin familj upplever sig själva som 

barn, eftersom de är vuxna nog för att klara sig själva. Två andra informanter får sin inkomst 

från a-kassa där den ena upplever att hen har rätt till att få pengar från myndigheten eftersom 

informanten har betalat a-kassa. Däremot har den andra informanten inte betalat a-kassa 

tidigare och därför upplever myndighetens hjälp som givande.   

6.3 Synen på arbetslöshet - egna och andras tillskrivningar 

Att vara utan arbete kan upplevas på olika sätt. Majoriteten av informanterna har en negativ 

syn på arbetslösheten, detta eftersom flera nämnde att vara en arbetslös person ses som 

normbrytande i detta samhälle. Särskilt de två informanterna som får försörjningsstöd, en av 

dessa berättar att i dagens samhälle kan det förekomma att manipulerande tidningsartiklar 

publiceras där bidragsmottagare framställs på olika sätt, där det bland annat sägs att 

bidragsmottagare konstrueras som omotiverade till att söka jobb. På så sätt skapas fördomar 

menar informanten och de bidragsberoende individerna kan tolkas som mindre förtjänta av 

statlig inkomstersättning. I och med detta kan människors stöd för en nedskärning av det 

statliga stödet öka. Hanna uttrycker följande: 

“att dra alla över en kam är fel, jag är bidragsmottagare men det är det sista jag vill vara. Jag söker 

jobb varje dag, jag hatar o få pengar från socialen men jag har inget annat val direkt. Jag vet att vissa 

kan kolla ner på en för att man är bidragsstagare eftersom jag är en ung och frisk människa. Det hade 

varit mer okej för äldre och funktionsnedsatta personer att vara bidragsstagare, men så fort någon som 

mig är bidragsstagare så ändras bilden” - Hanna. 

En annan informant berättar att synen på problemet med arbetslöshet, det vill säga individen 

och dennes brist på egenskaper som kan matchas med lediga anställningar, även kan beskrivas 

i termer av icke anställningsbar. Därmed klassificeras den arbetslöse som oförtjänt av 

samhälleligt stöd som saknar personliga egenskaper, motivation eller utbildningsnivå. Gabriel 

uttrycker: ekonomisk exkludering handlar inte enbart om att inte kunna försörja sig genom ett arbete, 

utan det handlar även om att vara beroende av välfärdsstaten eller andra inkomstkällor som 

egentligen inte är socialt accepterade. Man bryter ju mot normen om att ha ett arbete och försörja sig 

själv.     

          Till skillnad från den tidigare nämnda informanten som talade om manipulerande 

tidningsartiklar berättar en annan informant att under tiden hen sökte arbeten på nätet dök en 

artikel upp som lät intressant. Artikeln framhävde bidragsmottagares svårigheter på 

arbetsmarknaden, i detta fall är inte informanten bidragsmottagare men eftersom de 
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bidragsmottagarna också är arbetslösa anser informanten att det är bra att svårigheter på 

arbetsmarknaden lyfts upp. Det vill säga att det finns en vetskap om att bidragsmottagare är 

socialt utsatta. Sara uttrycker: jag vet att det kan vara svårt för vissa och förstå oss arbetslösa, vissa 

har ju inga problem med att skaffa jobb eftersom dom kanske har kontakter eller är allmänt 

kompetenta för olika jobb. Så jag personligen tycker att frågor om arbetslöshet borde lyftas upp mer, 

om hur svårt det kan vara att få en anställning osv. – Sara  

          Två andra informanter som också ser arbetslösheten ur en negativ synvinkel, berättar att 

eftersom de båda är högskoleutbildade hade dem höga förväntningar efter examen. I stället 

möttes dem av hinder och motgångar på arbetsmarknaden när dem sökte arbeten inom sina 

utbildningar. I båda fallen berättar informanterna att det var enklare att få arbete efter 

studenten än nu, dock upplyser dem att de är medvetna om skillnaderna på arbetena och dess 

arbetsvillkor, då och nu. 

          Det finns bara en informant som på något sätt uttrycker sig positivt i relation till 

arbetslösheten. Informanten berättar att denna period som arbetslös har varit nyttigt för hen, 

eftersom informanten upplevde att hen hade gått in i väggen. Under denna period har 

personen tillbringat mycket tid med sin familj och fått betydligt bättre kontakt med sina 

syskon än tidigare. Dock konstaterar informanten att hen är ansvarsfull och därför har varit 

aktivt arbetssökande från det att hen blev arbetslös. Det vill säga att det är viktigt att leva upp 

till förväntningarna som “arbetssökande”, där informanten menar att hen inte är lat. Johanna 

uttrycker följande: 

“Man har ändå studerat i 3 år liksom och jag vill känna att den tiden var värt mitt framtida jobb. Jag 

tror det som påverkar oss nyexade är bristen på erfarenhet i våra områden då vi endast pluggat och inte 

gjort mycket i praktiken. De flesta kan genom intresse och enkel utbildning jobba upp sig än att ta in 

en nyexad ingenjör som inte varit i fabriken innan. Det som gör allt värre är andra människors 

fördomar om arbetslösa människor, när de själva inte har varit i den situationen är det lätt att döma. 

Jag har ju till och med utbildning, till skillnad från andra. - Johanna  

Av informanternas utsagor förefaller det alltså att majoriteten upplever att det skiljer sig åt på 

deras egna och andras tillskrivningar om de som arbetslösa. De menar att människor har olika 

syn på arbetslöshet beroende på vilken situation man själv befinner sig i. Dessa informanter 

upplever en ständig stress och känslor av oro inför framtiden, och menar att deras omgivning 

förmodar att arbetslösa ofta är nonchalanta till sin situation. Vissa informanter berättar att 

andra personer dömer arbetslösa som menar att de inte försöker tillräckligt mycket för att få 

ett arbete, dock berättar informanterna att så är inte fallet i deras situation då majoriteten av 
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informanterna är aktivt arbetssökande. Det finns endast en person i vår undersökning som på 

något sätt utrycker sig positivt i relation till arbetslösheten och berättar att hen hade gått in i 

väggen. Under tiden som arbetslös spenderade informanten mycket tid med sin familj och såg 

detta som mycket positivt, men även hon relaterar till normen och berättar snabbt att hon är 

ansvarsfull och aktivt arbetssökande.  

6.4 Informanternas självbild 

Arbetslösheten kan påverka olika personer på olika sätt, en del personer får en sänkt 

självkänsla. Samtliga informanter medgav att deras arbetslöshet har påverkat deras självkänsla 

och självförtroende på ett negativt sätt. Flera informanter berättade att det är en besvärlig 

situation att inte kunna göra någon nytta och istället behöva vara beroende av exempelvis 

samhället. Stefan uttrycker: det är klart min självkänsla sänks när jag vet att jag inte gör någon 

förändring, jag gör typ ingenting längre. Hur ska man kunna må bra när man känner såhär liksom... 

innan min arbetslöshet va min självkänsla på topp, allt rullade på som det skulle. En man ska ju kunna 

försörja sig själv gediget. – Stefan  

          En informant berättar att hen hamnat i en ond cirkel eftersom man drar sig för att söka 

alltför många arbeten och därmed riskerar många nej. Självkänslan sänks och man hamnar i 

”ett stadie” där det nästan är naturligt att känna sig mindre värd. Hanna uttrycker: det är nästan 

så att man accepterar att det är ingen som vill anställa mig och då försöker jag inte, sen dagen efter 

är det samma visa med jobbsökande. - Hanna.  

          I ett annat fall berättar informanten att självkänslan och självförtroendet påverkas av att 

inte kunna göra något meningsfullt om dagarna, att inte kunna utnyttja all den utbildning man 

har. I sådana stunder kan utbildningen kännas meningslös och bortkastade år på högskolan 

berättar informanten. En annan informant berättar att hens situation kan av många ses som 

omoraliskt eftersom dem inte är i samma situation som den arbetslöse. Sanningen är att man 

inte får ett arbete bara för att man har sökt det, ofta är det upp till 200 personer som söker på 

varje annons och då är det inte säkert att arbetsgivaren läser alla ansökningar. Därför ska man 

inte ge upp hoppet när man möter motgångar. Trots vetskapen om detta är det lätt hänt att 

självkänslan sjunker ändå. Som tidigare nämnts upplever vissa informanter sig som en börda 

för samhället och sin familj, då de inte gör någon nytta. Ali uttrycker:  

“ja i början var det ju inte så jobbigt som det är nu, efter ett tag så tar det på ens psyke. Jag skulle 

kunna säga att jag tänker på det nästan hela tiden, att jag är arbetslös alltså. Det finns knappt några 

rutiner i mitt liv längre, allt är så ostabilt. Så det är klart att det påverkar min självbild när jag har varit 
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arbetslös nu i flera månader.. särskilt när jag bor med min flickvän, hon går till jobbet mån-fre och har 

massa att berätta när hon kommer hem, men jag har inget nytt att komma med”. 

En annan informant berättar att hen känner sig oduglig när hen ständigt väntar på svar från 

olika arbetsgivare och de inte hör av sig om att hon har gått vidare i rekryteringsprocessen 

eller att hen kan komma på intervju. Mina uttrycker: jag tror jag har hamnat i depression pga 

detta, man tänker ju hela tiden för sig själv varför är det ingen som hör av sig? Är det något fel på 

mig? Är jag så inkompetent? Nämen sånna tankar om att man inte räcker till äter ju upp en. Just nu 

känner jag mig som en riktig hemmafru, min man åker till jobbet och jag stannar hemma, söker 

arbeten oså sen har jag ju inget att göra så jag gör hushållsysslor och lagar mat, deeeet är min 

vardag.  

          En annan informant påpekar att egen pågående arbetslöshet är något som i hög 

utsträckning påverkar individens inställning till arbetslösa i allmänhet mot att bli mer 

förstående. Trots det kan man inte kan låta bli att känna sig vilsen, rastlös och stressad 

berättar informanten, å andra sidan begränsar ekonomin levnadssättet kraftigt. Allt detta 

förvirrar och påverkar synen på en själv. En annan intervjuperson beskrev sig själv som 

självsäker innan hen blev arbetslös, nu är det snarare tvärtom. Personen känner sig osäker av 

den orsaken att det har gått såpass lång tid utan att få svar från olika arbetsområden där 

individen har sökt ett arbete. Stefan uttrycker: 

“jag har alltid hört att jag har en stark karaktär och är självsäker av min omgivning, och det är vad jag 

själv också tyckte. Men just nu vet jag inte, känner mig helt lost, jag har alltid kunnat hantera svåra 

och jobbiga situationer på ett bra sätt men just nu vet jag inte ens vad jag ska göra längre. Detta har ju 

verkligen påverkat mig negativt, 100%.” - Stefan 

I ett annat fall berättar informanten med egna ord: arbetslösheten gör mig väldigt frustrerad och 

gör så att jag tvekar på mig själv ibland. Det tar tid att hitta ett heltidsjobb och ett jobb som passar 

mig. Konkurrensen är tuff! - Nazli.  

          En annan informant berättar att hen känner sig otillräcklig då personen inte går vidare i 

rekryteringsprocceserna av de tjänsterna hen är intresserade av. Ibland kan det kännas att en 

kandidatexamen krävs för att få ett bra arbete, berättar informanten. I sådana situationer får 

individen en annan syn och klandrar sig själv för att hen inte sökte utbildningar efter 

studenten, men anledningen till att informanten inte har ansökt någon utbildning för att 

studera vidare är att hen inte är säker på vad hen vill studera. Informanten uttrycker: ibland 

känns det som att jag borde pluggat något bara för att ha gjort det, o efter flera ‘om och men’ tänker 

man att livet kanske hade sett annorlunda ut än vad den gör nu. - Ali        
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I ett annat fall berättar informanten att hen upplever sig själv som liten därför att hen inte har 

möjlighet till att tjäna egna pengar. Det grundläggande i en vuxen människas liv är att kunna 

vara självständig och försörja sig själv, för att sedan kunna stabilisera den ekonomiska 

tillväxten. Men i detta fall får man ingen inkomst som man har tjänat och är ständigt beroende 

av samhället och sin omgivning, medger informanten.    

6.5 Andras syn 

På frågan “har arbetslösheten någon betydelse för hur du tror att andra ser på dig?” svarade en 

informant att denne har läst statistiken och det visar att arbetslösheten fortsätter att minska, 

under januari månad låg arbetslösheten på 7,4% enligt arbetsförmedlingen berättar 

informanten. Lägre arbetslöshet kan ha inflytande på den generella inställningen mot 

arbetslösa, informanten menar att en hög arbetslöshet kan ses mer som accepterad eftersom 

arbetslösheten då i mindre utsträckning kan tillskrivas den enskilda individens möjliga brister. 

Just därför tror informanten att personer som inte har en nära kontakt med hen kan tänka att 

hen inte försöker tillräckligt för att få ett arbete. Johanna uttrycker:  

“jag vet ju att folk tänker shit va länge hon har gått utan arbete, dem tror säkert att jag har blivit 

bekväm med min arbetslöshet, speciellt när jag har en man som försörjer mig. Men så är det ju inte, 

egentligen bryr jag mig inte om vad folk tycker och tänker gällande min arbetslöshet. Jag vill bara få 

ett jobb för mitt eget välmående, för att jag själv inte klarar av o sitta hemma längre. Statistiken visar 

ju att arbetslösheten har sänkts genom åren och därför är det ju inte lika ok längre att vara arbetslös. 

Samtidigt så stör ju det mig att folk ska ha åsikter om precis allt, dem vet ju inte hur det känns och 

vara i min situation”. - Johanna 

En annan informant berättar att personer som inte har varit arbetslösa tenderar att 

skuldbelägga arbetslösa för deras situation och sammankoppla dem med negativa egenskaper 

som exempelvis lathet eller mindre kompetenta. Eftersom dem själva inte har varit i den 

situationen och kanske tänker att risken är låg att även “sådana som vi” blir arbetslösa. Därför 

tror denna informanten att det kan hända att hens omgivning förknippar hen med ovan 

nämnda egenskaper, men att hen är likgiltig till detta. Ali uttrycker: människor har alltid haft 

fördomar och kommer alltid att ha det, därför bryr jag mig inte så mycket om vad folk säger. Men man 

vet ju redan hur folk kan tänka om arbetslösa, dom tror att det är ens egna fel att man är arbetslös. 

Men men, det viktigaste är att min familj stöttar mig i mina jobbiga dagar. - Ali 

          Två andra informanter berättar att deras omgivning, vilka är familj och nära vänner har 

varit ett stort stöd och visar förståelse under denna period. En av informanterna berättar att 
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samtliga i dennes nära omgivning talar om för hen att den arbetslösa situationen kan drabba 

vem som helst och att man inte ska låta situationen påverka ens psykiska hälsa. I detta fall har 

informantens omgivning varit ett stöd, i ett annat fall har en annan informant blivit ifrågasatt 

av en närstående ifall denne verkligen söker arbeten. Eftersom det har gått flera månader utan 

något svar kan farhågor uppstå bland andra i ens omgivning, berättar informanten. Hanna 

berättar med egna ord: det är inte kul o bli ifrågasatt av en som står mig så nära, vad tror folk om 

mig egentligen… jag gör allt jag kan för att få ett arbete, försöker i alla fall. - Hanna  

6.6 Skamkänslor  

Många kan relatera arbetslöshet till något skamligt, eftersom det går emot arbetsmoralen då 

individen bryter mot normen om att självständigt kunna försörja sig genom arbete. 

Majoriteten av informanterna relaterar arbetslösheten till skam, eftersom dem inte kan leva 

fullt ut till normen om att ha ett arbete uppstår skamkänslor hos informanterna. Detta 

framkommer genom informanternas berättelser om att bland annat dölja sin arbetslöshet, 

uppfattas som lata och/eller ansvarslösa osv. Nazli uttrycker: ja vi arbetslösa personer ses ju som 

normbrytande, man måste ju ha ett arbete och försörja sig själv. Vi avviker ju från normen, men jag 

hoppas att detta inte varar länge till. Jag vill kunna ha huvudet högt, även om det inte är jordens 

undergång o vara arbetslös så kommer allt falla på sin plats sen när jag förhoppningsvis får en 

anställning. - Nazli 

          Majoriteten av informanterna vill dölja sin arbetslöshet när dem träffar nya människor, 

eftersom de inte vill bli uppfattade som lata eller ansvarslösa. Intervjupersonerna berättade om 

upplevda känslor av skuld och skam samt utformade tankar om varför de upplevde det. 

Gabriel uttrycker: min arbetslöshet är inget jag är stolt över direkt, jag gillar inte ens när det 

kommer upp på tal. Vill helst inte prata om det, speciellt när man socialiserar med nya människor. 

För dem vet ju inte hur jag varit innan, jag menar det enda dem har att utgå ifrån är min nuvarande 

situation och identitet. - Gabriel 

          Att vara arbetslös var något som majoriteten av intervjupersonerna inte var stolta över 

och upplevde det därför jobbigt när människor frågade vad dem arbetade med. En informant 

berättar att man blir stämplad när ens omgivning får veta att man är arbetslös, då individen 

medvetet eller omedvetet oftast har fördomar när en vuxen person är arbetslös och därmed 

blir en belastning till samhället. Mina uttrycker följande: vi människor vare sig vi vill eller inte så 

har vi alltid åsikter om vissa saker, det har varit så sen de första människorna fanns och det kommer 

alltid att vara så. Så det är klart att vissa arbetslösa personer blir stämplade av andra personer som 

har ett arbete. Detta är fel såklart, men det är inte mycket man kan göra åt. - Mina  

          Dock menar en informant att i en sådan situation ska inte den arbetslöse dölja sin 
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arbetslöshet från sin omgivning eller för nya människor, därför att nya möjligheter kan finnas 

överallt och att individen på så sätt kanske kan få kontakt med någon som kan ordna ett 

arbete. Man skall alltså tänka positivt och vara öppen gällande sin arbetslöshet för att öka 

chanserna att kunna få ett jobb, menar informanten och uttrycker: jag kan förstå att arbetslösa 

helst inte vill prata om sin arbetslöshet, men man vet aldrig tänk om någon man träffar nyligen kanske 

på något sätt skulle kunna hjälpa så att man blir anställd någonstans. Allt handlar ju om kontakter nu 

för tiden, känner man folk som känner folk som kan fixa ett jobb så är allt klart. En annan informant 

menar att skamkänslan hade varit i en högre grad om man var lite äldre med flera års 

erfarenhet av arbete i praktiken. Därför upplever inte informanten sin situation som skamligt 

eftersom ungdomar kan möta hinder i större utsträckning än äldre arbetssökande personer. 

Därmed kan ungdomar uppleva svårigheter när hen vill etablera sig på arbetsmarknaden. 

Detta återkommer även i en annan informants utsagor där informanten berättar att de 

arbetslösas ålder kan påverka. Att vara ung och arbetslös kan betraktas som mindre skamligt 

än att vara vuxen och arbetslös. Det kan ha att göra med att arbetslöshet bland unga är mer 

utbredd, vilket leder till normalisering i den allmänna synen. Ali uttrycker följande: jag tror 

det hade känts mycket värre att vara äldre och arbetslös, eftersom då måste man ha haft sin 

fot inne i arbetsmarknaden. Nu är jag ju ung och tog studenten nyligen, jag har inte många 

års erfarenhet av yrkeslivet då jag endast har jobbat i tre år som försäljare. Då blir det 

självklart svårare att söka andra jobb inom andra kategorier och branscher. - Ali 

          Tvärtemot dessa två informanter berättar en annan informant att samhällsutvecklingen 

går mot att betrakta även unga arbetslösa med mindre blida ögon. Informanten talar om att det 

syns tydligt i den arbetsmarknadspolitiska lagstiftning som omger arbetslösa unga och som är 

betydligt strängare än för vuxna. Informanten antar att en anledning till detta är antagandet att 

arbetslöshet hos unga i högre grad antas kunna leda till passivitet i form av arbetsovillighet. 

Denna informant vill inte sammankopplas med dessa egenskaper och därför skäms för sin 

situation, berättar hen. Således upplever majoriteten av informanterna arbetslösheten som 

något skambelagt, Gabriel uttrycker följande  

“Jag har tagit detta mycket hårt, jag skäms för att jag är arbetslös... jag pluggade på högskolan just för 

denna anledning, för att slippa vara arbetslös. Mina vänner från gymnasiet som inte ens har G i 

engelska har jobb och tjänar pengar medans jag sitter här och får mail om att “Du har redan skickat en 

ansökan om denna jobbannons” - Gabriel  

6.7 Socialt nätverk 

Utifrån våra informanters utsagor framgår det att deras sociala nätverk påverkas på olika sätt 
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av deras arbetslösa situation. Majoriteten av informanterna anser att det sociala nätverket har 

en stor betydelse i fråga om arbetssökning, i den grad att det ibland känns mer betydelsefullt 

än den arbetssökandes kompetens. Informanterna menar att svårighetsgraden är högre utan 

någon personlig kontakt på arbetsmarknaden, då flera informanter har varit aktivt 

arbetssökande i flera månader utan att få något svar. Två informanter konstaterar att i vissa 

fall kan en individ som knappt har gymnasiekompetens få ett jobb genom en personlig 

kontakt än en utbildad person som söker samma tjänst. Majoriteten av informanterna anser att 

arbetserfarenhet har en stor betydelse vid arbetssökandet, nästan alla upplever att det kan vara 

ett hinder som leder till deras bortsortering vid rekrytering. I ett annat fall berättar 

informanten att vetskapen om hur få det finns att faktiskt vända sig till, då hen inte har träffat 

på någon som kunnat leda hen mot ett arbete på ett konstruktivt sätt. Det i sin tur får en att 

förlora hoppet till förändring, medger informanten. En annan informant berättar att man som 

arbetslös har en självklar del i sin arbetslöshet och en skyldighet att göra något åt sin situation, 

dock är det inte enbart den arbetslöse som kan eller ska göra något åt sin situation.   

          Två av informanterna berättar att de upplever svårigheter utan ett socialt nätverk som 

kan vara till stor hjälp gällande arbetssökning. En annan informant berättar att de utsätts för 

en dubbelutmaning då de sällan ges chansen att få ett arbete. Denna utmaning innefattar bland 

annat brist på tidigare arbetslivserfarenhet på grund av deras unga ålder samt ett svagare 

socialt nätverk förutom deras familj. Stefan uttrycker följande: 

“Det underlättar mycket när det finns någon som lägger ett gott ord om en innan man söker jobbet 

eller kommer till arbetsplatsen för intervju. Det finns liksom större chans att få jobbet än att om jag 

bara söker jobbet själv med mitt cv och det personliga brevet jag har.” - Stefan 

6.8 Arbetslöshetens betydelse för informanternas sociala relationer 

Att vara arbetslös kan även påverka den drabbades sociala relationer, på det sättet att 

individen inte har råd att spendera pengar i samma utsträckning som när hen hade ett arbete. 

Utifrån informanternas berättelser framkommer att det finns vissa likheter men också 

skillnader på deras sociala relationer som arbetslös. Det framkom att arbetslöshetens 

betydelse för informanternas sociala relationer har bland annat varit negativ, men i ett fall 

även positivt. Samtliga informanter talade om att deras sociala relationer har begränsats. Då 

flera informanter väljer att avstå att träffa sina vänner eftersom det kostar pengar att hitta på 

aktiviteter. Många väljer att skära ner på nöjen såsom, shopping, äta på restauranger/fika, 

spela biljard, nattlivet osv. Detta i sin tur påverkar deras relationer med sina vänner, då de inte 
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har råd att ses lika ofta som innan eftersom de måste tänka på kostnaderna. I och med detta 

har många i informanternas omgivning slutat att höra av sig till informanterna, eftersom 

informanterna många gånger har avstått att träffa sina vänner pga. kostnaderna. Däremot 

berättar en annan informant att dennes sociala relationer med familjen har blivit betydligt 

bättre, då individen tillbringar mer tid i hemmet och familjen. Informanten berättar att just 

denna punkten upplevs som nyttig i hens liv, detta exemplifierat genom Johanna som säger: 

jag bryr mig inte så mycket om det har påverkat mina relationer med mina vänner negativt, för jag 

har inte valt detta och det är i sådana här lägen man inser vem som är äkta. Det jag bryr mig om är 

att relationen med min man och svärföräldrar har blivit mycket bättre under denna period. - Johanna   

          En informant berättar att det inte är lika kul att träffa sina vänner som innan, hen menar 

att alla i dennes omgivning har ett arbete och en händelserik vardag till skillnad från hen. 

Oftast brukar man tala mycket om sina arbeten, eftersom det är en stor del av individers 

vardag och man kanske vill dela med sig om händelser som har skett på arbeten, informanten 

menar att hen har inget nytt att prata om eftersom hennes vardagar ser i princip likadana ut. 

Exemplifierat genom Mina som säger: 

“Jag gör mindre aktiviteter med mina vänner, men min man förstår att mina vänner är viktiga för mig 

så jag får pengar för aktiviteter men det är inte lika många som tidigare. Jag kan känna mig exkluderad 

när jag sitter hemma och mina vänner har sina rutiner i sin vardag, vilket man ser på sociala medier 

och medan de har större möjligheter i livet, tex. med att ta lån, åka på dyra resor osv.” - Mina 

7. Analys 

I detta kapitel presenteras analysen av studiens resultat. Dataempirin kopplas med studiens 

teori och tidigare forskning för att sedan besvara våra frågeställningar. Vi kommer att 

framföra analysen i tre olika teman; stigma, skam & sociala band och identitet. I 

analyskapitlet kommer studiens frågeställningar att besvaras genom de valda teoretiska 

begreppen som presenterades i teorikapitlet. 

I korthet kan vår forskning på området sägas beskriva negativa effekter för den enskilde 

informanten främst på tre relaterade områden: i relation till arbetsmarknad, den ekomoniska 

livssituationen samt i form av sociala och hälsorelaterade följder.   

7.1 Tema 1: Stigma  

Varje samhälle har normativa förväntningar på individer som man förväntas följa och man 

delar gemensamma värden som man bör rätta sig efter. Att vara utan arbete kan idag ses som 

individens eget fel och ansvar att göra något åt. Vad människor arbetar med ser olika ut, men 
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gemensamt för alla är att arbete och möjligheten att försörja sig är en förutsättning för att 

kunna bestämma över sitt eget liv. Utifrån dataempirin och informanternas utsagor framgår 

det att dessa individer upplever sin situation som stigmatiserad. Främst i bemötandet av nya 

människor, dvs. personer man nödvändigtvis inte känner. Individerna vill inte bli dömda av 

den anonyma omgivningen. Majoriteten av informanterna vill helst dölja sin arbetslöshet för 

att slippa bli stämplade av sin omgivning. Detta tolkar vi som att de arbetslösa ungdomarna 

upplever att de skiljer sig från andra individer i samhället genom att vara arbetslös. Eftersom 

deras situation uppfattas som avvikande från det som ses acceptabelt. Däremot fanns det en 

informant som var öppen med sin arbetslösa situation och menade att man kanske har tur och 

träffar på någon som skulle kunna vara till hjälp i arbetssökandet. Det finns många olika sätt 

att få ett arbete, om man har riktigt tur kan man alltså vara på rätt plats vid rätt tidpunkt.  

Goffman beskriver att i sociala situationer uppstår stigmatisering om det finns ett glapp 

mellan den förväntade identiteten och den verkliga identiteten. Ett exempel på detta skulle 

vara när en av våra informanter berättar att hen tycker att det är besvärligt att tala om sin 

arbetslöshet bland nya människor eftersom det kan upplevas som avvikande och 

normbrytande. Goffman beskriver en sådan situation som misskreditabel, eftersom individen 

har ett stigma och försöker dölja det för sin omgivning för att på så sätt bli accepterad och 

passa in. Således är misskreditabel den sorten stigma det ofta rör sig om gällande arbetslöshet. 

Eftersom det inte är synligt på individen kan det inte vara en misskrediterad situation, då 

stigmat kan endast avslöjas om individen själv talar om stigmat. Deras misskreditabla 

egenskap är arbetslösheten.  

          Stigmat arbetslöshet påverkar individernas identitet genom att egenskaper tillskrivs de 

personer som inte har arbete. De arbetslösa ungdomarna vill inte bli stämplade på detta sätt. 

Studiens resultat visar att informanterna upplever att personer som inte har varit arbetslösa 

tenderar att skuldbelägga arbetslösa för deras situation och sammankoppla dem med negativa 

egenskaper såsom lathet eller mindre kompetenta. Goffman menar att individens “oönskade” 

egenskap medför att individen exkluderas från de övriga i samhället, från de “normala”. 

          Intervjupersonernas unga åldrar och deras övergång till en annan livssituation kan 

påverka deras identitet och självbild. Från en social struktur som exempelvis från gymnasiet 

eller tidigare arbete till en annan del av en social struktur, i detta fall arbetslöshet. Denna 

övergång kan medföra att de förlorar förmåner, framför allt i form av pengar och status. Vissa 

av de arbetslösa ungdomarna upplever sig som mindre värda pga. sin arbetslöshet, där 

informanterna uttrycker att de känner sig som odugliga för att fortfarande vara arbetslös efter 

flera månaders arbetssökande. Även teorin om stigma förklarar hur en person som saknar en 
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önskvärd egenskap, i detta fall ett arbete, förminskas och ses som oduglig (Goffman 2014). 

Detta kan i sin tur leda till kategoriseringar av vissa samhällsgrupper efter ett visst beteende 

eller egenskap. Att de som har ett arbete även har andra förutsättningar i sin fritid bidrar också 

till den sociala exkluderingen. Vi anser att ungdomarna upplevs befinna sig i en 

sårbarposition, eftersom ingen av våra informanterna är nöjd med sin situation och kan 

uppleva att de klandras för sin arbetslöshet. Arbetslinjen är en allmänt accepterad norm i 

samhället och därför kan dessa ungdomar hamna i utanförskap av den orsaken att de inte kan 

leva upp till de ideala normerna. Ungdomarna upplever att arbete är en så stor del av 

människors vardag så det faller sig naturligt för dem att ventilera frågor om arbetslivet med 

närstående personer i ens liv. De arbetslösa ungdomarnas identitet och självbild styrs av hur 

de upplever att andra ser på dem. Eftersom deras identitet påverkas av de normer som 

samhället ställer upp och efter allmänhetens perspektiv på vad de ska känna samt hur de ska 

bete sig (Goffman 2014). Informanternas självbild påverkas negativt när de upplever att de 

faller utanför ramarna och att de uppfattas som avvikare och att de avviker från de normativa 

förväntningarna. Har informanten en negativ självbild kan det tendera till att de även upplever 

mycket negativitet från sin omgivning. Det fanns två motpoler av hur intervjupersonerna 

upplevt att de har blivit värderade av andra. Den ena värderingen var antingen ingen speciell, 

omgivningen såg den arbetslösa som vanligt och såg deras arbetslöshet som något tillfälligt. 

Den andra värderingen var en nedlåtande inställning där den arbetslösa kunde känna sig 

antingen definierad efter sin arbetslöshet eller att ha tappat en viss status. Stigmateorin blir 

tydlig här. Viljan till förändring finns hos alla våra informanter, samtliga vill ha ett arbete för 

att vara självständiga och inte vara beroende av myndigheter eller familj. Dock räcker inte 

detta för att hålla humöret uppe och ha motivation till att ständigt försöka ändra sin situation. 

Det är även betydelsefullt att individerna får stöd och support av sin omgivning, nästående 

vänner och familj. Eftersom omgivningens tankar och åsikter kan ha en indirekt påverkan på 

människors psyke, agerande och välmående. En negativ omgivning kan resultera i att 

individen blir slapp och känner sig oduglig, därmed minskar motivationen till att aktivt söka 

arbete.     

7.2 Tema 2: Skam & sociala band 

Att samhällets och omgivningens syn påverkar individerna är en känsla de snabbt kan 

bekräfta. Studiens resultat visar att majoriteten av informanterna upplever sin situation som 

skambelagd, eftersom de upplever att de är en börda för samhället och inte kan bidra med 

någon nytta. De unga arbetslösa beskriver att när de inte kan bidra till samhället växer deras 
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värdelöshets känslor, när de känner att de inte kan bidra till samhället uppstår även en 

exkludering från samhället. Scheff menar att det är ett känslomässigt känslosystem som går 

hand i hand med normer eftersom sociala förväntningar existerar i vårt moderna samhälle 

(Scheff 1990). De arbetslösa ungdomarna känner av detta utanförskap starkt. Många upplever 

sig odugliga som inte kan bidra med något i samhället, för att ha kvar livslusten är det viktigt 

att känna sig duglig. Att inte vara på jobbet när “alla andra “ är det kan känslan av 

utanförskapet öka. Begrepp som inkompetenta och odugliga har uppkommit under våra 

intervjuer, när en individ väljer att använda dessa begrepp för att beskriva sin situation kan det 

bero på en låg självkänsla som en konsekvens av arbetslösheten.  Intervjupersonerna tänker 

sig att statusnivån sjunker för att de befinner sig i ett oönskat läge. Där vissa informanter som 

är bidragstagare är de som belastar samhället mest. Vissa andra upplever skamkänslor för att 

ta hjälp av familjen för sin ekonomiska situation. Deras situation är inte förknippad med hur 

en lyckad människa skall leva. Deras situation är motsatsen till en bra karriär och stabil 

ekonomi vilket leder till en gnagande känsla av att de vill lämna situationen snarast möjligt. 

Det visade sig att bland våra informanter reagerade de med högskoleutbildning starkast på sin 

situation, eftersom de hade högre förväntningar på sig själva som har en högre 

utbildningsnivå. Många uttryckte att med en bredare kontaktnät kan man komma längre i 

arbetslivet än med en högre utbildningsnivå. Sannolikheten är alltså högre att en person med 

bra kontaktnät kan få en bättre tjänst än en person med högskoleutbildning. Därmed kan det 

även vara bra att uppehålla sitt kontaktnät.  

          Scheff beskriver att skamkänslor kan uppstå när individer känner sig otillräckliga, 

avvisade eller negativt bedömda. Skam orsakas av uppfattning av negativa utvärderingar av 

jaget och man betraktar sig själv ur andras föreställningar (Scheff 1990). Utifrån de arbetslösa 

ungdomarnas utsagor kan vi konstatera att deras uppfattningar om andras syn på de är 

negativa. De berättar att människor har åsikter om nästan allt och därmed dömer arbetslösa 

personer, Scheff menar att skam har en funktion på individers sociala band och oftast i 

negativ sammanhang. Skam är så stark känsla att varje skam-tillstånd bidrar till stimulans för 

ytterligare skam (Scheff 1990). Upplevelsen av skam förknippat med arbetslöshet är något 

som återkommer bland våra informanters uttalande. En av de intervjuade ungdomarna 

förklarar att synsättet om att arbetslöshet är skamligt uppstår på grund av de samhälleliga 

värderingarna av att arbete är något positivt. Detta eftersom samhället värderar arbete som 

något positivt, då blir motsatsen negativt. Dessa informanter upplever skamkänslor för att 

ligga samhället till last med att vara bidragsberoende från olika myndigheter som 

socialtjänsten, A-kassa, Alfa-kassa. De ungdomarna som tar emot hjälp med ekonomin från 
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sin familj upplever sig själva som barn som inte kan klara sig själva. Bland informanterna 

fanns endast en person som inte upplever sin situation som skambelagd, då hen får ersättning 

från a-kassa och ser det som sin rättighet. Eftersom informanten har betalat till a-kassa 

tidigare. Vidare förklarar Scheff (1997) att skamkänslor kan skapas hos en person när de får 

uppleva nedvärderande beskyllningar vilket kan leda till en sämre självkänsla, mindre 

självförtroende för individen samt att denne drar sig undan från sociala sammanhang.  

          Intervjupersonerna vittnar om en isolering som en konsekvens av arbetslösheten, 

eftersom de är ekonomiskt begränsade för att befinna sig ute i samhället. Istället ägnar de sig 

åt att söka arbete hemifrån. Informanterna berättar att ett starkt nätverk kan vara minst lika 

viktigt för karriären som studier och kompetens. Ungdomar med resursrika sociala nätverk 

kan ha det lättare på arbetsmarknaden. Detta tema handlar även om sociala band och i vilken 

utsträckning sociala relationer är användbara, och mängden resurser som man kan nå genom 

sina relationer. Som det framgår av våra informanter antas avsaknad av ekonomiska resurser i 

stor utsträckning resultera i ekonomisk oro och en minskad aktivitet i fritidslivet. Detta i sin 

tur leder till att påverka deras sociala band negativt då de automatiskt spenderar mindre tid 

med sina vänner eftersom de inte har råd med olika aktiviteter. Anne-Sofie Hiswåls et al. 

(2017) lyfter upp arbetslöshetens konsekvenser, det är viktigt att förstå att arbetslösheten inte 

påverkar individer bara ekonomiskt utan även psykiskt. Arbetslösheten kan bidra med 

negativa faktorer som bland annat oro, ångest, ohälsa, självkänsla osv. Arbetslöshet har även 

andra konsekvenser, sociala konsekvenser är att individen isolerar sig själv från sin 

omgivning. Detta kan bero på att de arbetslösa individerna känner förlust av värdighet, 

inkludering och förlust av självkänsla.  

          Scheff berättar att det är viktigt att vara rädd om sina sociala band, om man ignorerar 

känslor kommer de sociala banden förr eller senare att skadas. Utifrån intervjupersonernas 

utsagor kan vi konstatera att majoriteten av informanterna har mindre kontakt med sina 

vänner eftersom de många gånger har sagt nej till vännernas inbjudningar till olika aktiviteter. 

Därför beskriver flera att fritidssysselsättningen blir lidande i form av att inte ha råd att följa 

med sina vänner när de ska utföra aktiviteter som kostar pengar. En självklar fördel med att ha 

arbete som leder till en stabil ekonomi bidrar till en rikare fritid, vilket gör att en del av 

intervjupersonerna känner att de inte kan bidra eller inflika i en sådan diskussion. Hiswåls, 

Martilla et al. menar att arbetslöshet är en daglig risk för de arbetslösa ungdomarna. Detta 

eftersom både svensk och internationell forskning visar att långvarig arbetslöshet ökar risken 

för social exkludering, ekonomiska utsatthet och sämre boendevillkor. Vidare menar Scheff 

att alla sociala band befinner sig i riskzon, detta för att vi har fria flöden av information, ökade 
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sociala rörlighet och snabba förändringar i vårt moderna samhälle. Bara en informant 

upplever sina sociala band som mer positiv än innan hen blev arbetslös, eftersom denne 

spenderar betydligt mycket mer tid med familjen och därmed fått bättre kontakt med bland 

andra sina syskon. Vi individer är i behov av att ha trygga sociala band dock finns det 

individer som inte har denna trygghet och befinner sig därför i en osäker situation (Scheff 

1990) Vi kan konstatera att majoriteten av de arbetslösa ungdomarnas livsvillkor påverkas 

negativt av arbetslösheten.  

7.3 Tema 3: Identitet  

Identifiering är den grundläggande kognitiva mekanism som individer använder för att sortera 

sig själv men också andra människor. Detta i sin tur hjälper oss att förstå vem som är vem och 

vad som är vad. Leif R. Jönsson (2002) hävdar att ett arbete inte endast bidrar till ekonomiska 

resurser utan även till en social identitet. Social identitet uppstår när en individ har ett arbete 

med vetskapen om att arbete är en norm, genom arbete känner man gemenskap och känslan 

av inkludering uppstår. Däremot bidrar ett förlorat arbete till förlust av självförtoende och kan 

leda till depression. De arbetslösa ungdomarna berättar att i takt med att deras livssituation 

ändrats som följd av arbetslösheten, har även deras dagliga rutiner ändrats till mer 

negativa. Arbetslöshetens konsekvens bidrog till mindre motivation etc, detta kan leda till att 

identiteten hos individen inte utvecklas i lika stor grad som att vara sysselsatt. Den sociala 

aspekten av ett arbete är ett grundläggande behov som behöver uppfyllas för att vi som 

människor skall kunna vara mentalt stabila, men som snabbt faller bort vid arbetslöshet. I 

början av ungdomarnas arbetslöshet upplevde informanterna inte situationen lika besvärlig 

som de upplever efter flera månader som arbetslös.  

          Jenkins beskriver identitet som en process, som är ständigt igång och identiteten slutar 

aldrig att utvecklas. Andra människors åsikter kan påverka individers självbild eftersom 

identifieringsprocessen sker i det så kallade sociala fältet (Jenkins 2014). De arbetslösa 

ungdomarna behöver visa upp sina goda sidor, de sidor som de själva är stolta över inför 

andra för att nå det optimala välbefinnandet. Många intervjupersoner berättade om upplevda 

känslor av skuld och skam och även utformade tankar om varför de upplevde det. Att inte 

vara självständig och ständigt beroende av myndigheter och familj sågs som skamligt. Att 

vara arbetslös var något som personerna inte var stolta över och upplevde det därför jobbigt 

när folk i deras omgivning frågade vad de arbetade med. Därför tror vi att känslor som 

misslyckande uppstår bland dessa ungdomar. Människor är uppbyggda på det sättet att vi 

ständigt ska vara aktiva och i rörelse, inte att endast sitta eller ligga ned. Därför är det viktigt 
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att ha rutiner i sitt liv, ett schema att utgå efter. Därför är det grundläggande att människor inte 

är sysslolösa eftersom arbetslöshet kan bidra till förlust av roller och identiteter, det medför 

även förlorad tidsstruktur och motivation. Detta händelseförlopp i de arbetslösas liv kan ha till 

följd att individens utveckling avstannar.   

          Åsikterna om att vara arbetslös varierade sig något. Även om de i slutänden alla 

utmynnade i att arbetslösheten inte hade några positiva sidor. Samtliga relaterar till normen 

om att arbeta och att det anses omoraliskt av andra personer att vara arbetslös. Trots att de 

arbetslösa personerna var aktivt arbetssökande blev de stämplade för sin arbetslöshet. 

Eftersom andra individer tar mindre hänsyn till att en ung och frisk person är arbetslös.   

          En situation som beskrivits jobbig av en del intervjupersoner är när andra personer 

frågar hur det går med arbetssökandet. Varför situationen kan upplevas jobbig är på grund av 

att de arbetslösa ungdomarna känner att de måste förklara varför personen inte har hittat ett 

arbete än. Deras självbild påverkas i samband med möten med andra personer då de upplever 

att de inte lever upp till omgivningens förväntningar. Då kan ungdomarnas arbetslöshet 

uppmärksammas och ses som deras personliga brist, eftersom de inte är på samma “nivå” som 

de övriga. Skam, stigmatisering och skuld har varit vanligt förekommande känslor bland våra 

informanter, vi förmodar att dessa känslor har starkast inverkan på våra informanters 

självbild. Då dem vid flera tillfällen uttryckt skamkänslor samt att de upplever sig 

stigmatiserade. Jenkins lyfter fram Goffmans intrycksstyrning och menar att en identitet 

aldrig är ensidig utan att man kontrollerar de signaler man sänder ut till andra. Nackdelen är 

att individen inte kan försäkra sig om att de har fått korrekt tolkning. En intervjuperson 

förklarade en känsla av att den frågande personen inte tror på att denne söker såpass många 

arbeten som den gör. Eftersom det har gått lång tid sedan informanten blev arbetslös. Detta 

påverkar de arbetslösa ungdomarna negativt, när de redan befinner sig i en svår situation och 

inte får tillräckligt med stöd av sin omgivning. För att ha en stark självbild är det viktigt att 

vara inkluderad och accepterad av sin omgivning.  

          Sedan har det också upplevts ett neutralt bemötande från familj och vänner där en del 

av intervjupersonerna säger sig ha upplevt förståelse och acceptans. Dessa personer har inte 

känt sig värderade efter sin situation som arbetslös. Att uppleva medlidande från andra 

människor var också något som en del av intervjupersonerna upplevt. En intervjuperson 

beskrev det som ett oönskat bemötande. Detta eftersom det då upplevs som att personen 

erkänner att den arbetslösa befinner sig i en eländig situation och att den arbetslösa också är 

eländig. Kollektiv identitet innebär att individer delar något gemensamt. Man fokuserar på 

likheter vilket inkluderar individerna o kollektivet, men olikheter exkluderar. De arbetslösa 
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ungdomarna kände likhet och gemenskap gentemot varandra, men kände av skillnaden mellan 

sig själva och andra som har ett arbete.  

          Intervjupersonerna redogör för hur vissa personer snabbt lägger en värdering om dem i 

sättet de talar till dem. Genom att antingen visa medlidande eller att tycka att ungdomarna är 

lata och ansvarslösa gentemot sin situation. Goffman skulle beskriva det genom att säga att 

omgivningen förminskar och reducerar individerna samt stämplar dem. I intervjupersonernas 

berättelser om de bemötanden som präglades av misstro och nedvärderande syn på 

intervjupersonerna fått kan man se att den arbetslöse saknar inflytande och makt över 

situationen. De arbetslösa ungdomarna är inte nonchalanta till sin situation, de är snarare 

mycket oroliga om hur länge denna perioden skall pågå. Sedan var det andra intervjupersoner 

som inte upplevt vare sig att ha blivit värderade eller illa bemötta. Detta går att förklaras med 

att en person känner skamkänslor gentemot en annan människa när relationen emellan dem 

tyder på en otrygg relation.   

8. Avslutande sammanfattning och reflektion  

I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera kort vårt resultat kopplat till våra 

frågeställningar och syfte. Vårt syfte med studien var med hjälp av kvalitativa intervjuer 

undersöka enskilda individers upplevelser av deras arbetslösa situation. Våra 8 informanter är 

aktivt arbetssökande och varit arbetslösa minst 4månader, de är villiga att arbeta och tjäna 

sina egna pengar. Deras ekonomi ser olika ut men det gemensamma är att ekonomin beskrivs 

ofta som begränsad. Den första frågeställningen vi använde oss av var: Hur beskriver de 

intervjuade ungdomarna att arbetslösheten påverkar deras identitet och självbild? 

Informanterna menade att arbetslösheten hade en dålig inverkan på deras identitet och 

självbild. Känslan av att känna sig som en börda både för familj och samhälle var vanligt. 

Känslan av att känna sig otillräcklig, vilsen, rastlös och stressad var vanligt förekommande 

känslor hos våra informanter. Majoriteten av våra informanter menade att arbetslösheten hade 

endast negativa effekter på deras identitet och självbild. Eftersom identifieringsprocessen sker 

i det sociala fältet så kan andra individers åsikter påverka individens självbild och identitet. 

Därför kände våra informanter ett behov att visa sina bäst sidor för att nå det optimala 

välbefinnandet. Många av våra informanter började tveka på sig själva, känna sig osäkra och 

otillräckliga. Efter att varit på intervju och inte fått jobbet så sjönk självförtroendet och 

självkänslan rejält hos våra informanter. Informanterna beskrev det som besvärligt att vara 

arbetslös och inte göra någon nytta som påverka deras identitet och självbild negativt. Våra 

informanter kände sig mindre värda och otillräckliga med tanke på att de var arbetslösa och 
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inte fick något jobb trots de varit på arbetsintervju och är aktivt arbetssökande. Den kollektiva 

identiteten innebär som vi tidigare skrivit att man delar något gemensamt och man ser efter 

likheter. De arbetslösa ungdomarna förklarade till oss att de kände av olikheter bland 

sysselsatta individer eftersom de själva var arbetslösa och arbetssökande. Individens identitet 

och självkänsla upplevdes som förminskad bland sysselsatta individer.  

Den andra frågeställningen vi använde oss av var Hur beskriver de intervjuade ungdomarna 

att deras livsvillkor och deras sociala band påverkas av arbetslösheten? Majoriteten av våra 

informanter talade om för oss att deras sociala relationer har begränsats i samband med deras 

arbetslöshet. Anledningen till detta är för att man inte har råd att spendera pengar på 

aktiviteter med sina vänner i samma utsträckning som när man har ett arbete. Konsekvensen 

blir att våra informanter undviker att göra aktiviteter med sina vänner på grund av kostnader. 

Man skär ner automatiskt på shopping, fika, nöje och nattliv enligt våra informanter. Endast 

en informant förklarade att man spendera mer tid med sin familj med tanke på att man hade 

begränsad ekonomi och spenderade mer tid hemma. Majoriteten av våra informanter 

förklarade att de undvek sina vänner för att inte behöva tacka nej till inbjudan av aktiviteter 

eller förklara sig för man skämdes. På detta sätt påverkar arbetslösheten informanternas 

sociala liv negativt vilket gör att man inte umgås med nära och kära på samma sätt mera. Våra 

informanter måste tänka på vad de spenderar pengar på, de måste prioritera rätt saker och 

skära ner på onödiga kostnader. Känslor som värdelöshet, skam, skuld och börda upplevde 

många v våra informanter vilket bidrog till att de själva kunde isolera sig från sin omgivning. 

Skamkänslor uppkom när man bad om hjälp från sin familj för att klara sig ekonomist, man 

hamna i ett oönskat läge vilket beskrevs som skamligt.  

Vi upplevde starka känslor hos våra informanter, starkare känslor än vad vi trodde vi skulle 

möta på. Vi kände att en kvalitativ studie med intervjuer var den bästa metoden vi kunde 

använda oss av för att få en så nära kontakt med våra informanter som det går. Majoriteten av 

våra informanter kunde relatera till något skamligt när det kom till deras arbetslösa situation. 

Anledningen till varför skamkänslor uppkom bland våra informanter är för att de kände att de 

inte levde upp till samhällets normer, dvs att ha ett arbete och god ekonomi. I samband med 

nya människor så försöker våra informanter dölja att de är arbetslösa för att inte uppfattas som 

lata och oansvariga. Informanterna ville inte bli stämplade som arbetslösa. Känslor som att 

känna skam, skuld och börda var vanligt förkommande bland våra informanter. Det var 

intressant att få höra att en informant av våra 8 hade positiva tankar och känslor. Informanten 

ansåg man inte ska skämmas för sin arbetslösa situation, att det är mindre skamligt för en ung 
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individ med mindre erfarenhet att vara arbetslös än en äldre individ med erfarenhet. Man ska 

inte dölja sin arbetslösa situation utan man ska tala om det. En jobb möjlighet kanske dyker 

upp bland nya kontakter. Våra informanter upplevde skam och att deras identitet hotades. 

Informanternas sociala band påverkades i stort sett av arbetslösheten eftersom de kände sig 

stämplade av omgivningen vilket gör att våra informanter återigen skäms för sin arbetslösa 

situation. 

Avslutningsvis vill vi säga att det var mycket intressant och lärorikt att göra en studie på 

arbetslösa ungdomar. Vi förvänta oss inte så starka känslor och tankar hos våra informanter, 

men det gjorde studien ännu mer intressantare. Det är viktigt att komma ihåg att vår studie 

utgick från våra informanters upplevelser kring sin arbetslösa situation och att det inte är alla 

svenska arbetslösa ungdomar som upplever arbetslösheten på detta sätt. Det hade varit 

intressant att göra en kvalitativ studie på våra informanter när de är sysselsatta och har ett 

jobb för att se hur deras livssituation ser ut och ifall den har förändrats med tanke på en fast 

inkomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rihana Rahimi & Aleksandra Ostojic 
 

41 
 

9. Referenslista:  

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur AB 

Aspers, P. (2011) Etnografiska metoder – att förstå och förklara samtiden Malmö: Liber AB  

Denscombe, M. (2016) Forskningshandboken; för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna Lund: Studentlitteratur AB 

Goffman, E. (2014) Stigma: den avvikandes roll och identitet. 4:e uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB 

Jenkins, R. (2014) Social identity. 4:e uppl. New York: Routhledge 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3:e uppl. Lund 

Studentlitteratur AB 

Lundin, E. (2008). Konsten att hitta sin teori i Wästerfors, David, Sjöberg, Katarina, (red.) 

(2008). Uppdrag: Forskning: konsten att genomföra kvalitativa studier. Malmö: Liber 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. 3:e uppl. Stockholm: Liber AB 

Scheff, T. (1990) Microsociology: discourse, emotion and social structure University of 

Chicago Press USA  

Scheff, T. (1997) Emotions, the Social Bond and Human Reality University of Santa Barbara 

Starrin, B. – (2011) Socialt kapital: I ett välfärdsperspektiv Spanien: Graphycems 

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2:a uppl. Stockholm: Liber AB 

Wilkinson, R. & Pickett, K. (2010) Jämlikhetsanden: därför är mer jämlika samhällen nästan 

alltid bättre samhällen Stockholm: Karneval 

 

 

 

 



Rihana Rahimi & Aleksandra Ostojic 
 

42 
 

9.1 Elektronisk källhänvisning: 

Dagens samhälle – så får vi ner arbetslösheten bland unga (2015) 

hämtad (2018:02:28) från: 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/hadzialic-sa-far-vi-ner-arbetsloesheten-bland-unga-

16855 

Ekonomi fakta – Ungdomsarbetslöshet (2018) hämtad (2018:03:01) från 

https://www.ekonomifakta.se/globalassets/ungdomsarbetsloshet.pdf 

Statistiska centralbyrån SCB – Arbetslöshet (2017) hämtad (2018:02:28) från: 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/arbetslosheten/ 

 

9.2 Vetenskapliga artiklar 

Jönsson, Leif R. (2002) Stigma och skam – en explorativ studie om arbetslöshet bland 

tjänstemän Vol 22 s. 153-160 Hämtad 2018:03:03 från 

https://www-idunn-no.ezproxy.bib.hh.se/nsa/2002/03/stigma_och_skam_-

_en_explorativ_studie_om_arbetslshet_bland_tjnstemn 

Hiswåls, Anne-Sofie. Marttila, Anneli. Mälstam, Emelie och Macassa, Gloria (2017)   

Experiences of unemployment and well-being after job loss during economic recession: 

Results of a qualitative study in east central Sweden Vol 6 No. 995 Journal of Public Health 

Research  

Hämtad 2018:03:01 från  

http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:1154592/FULLTEXT01.pdf  

Hobbins, Jennifer (2015) Unga långtidsarbetslösa och det individualiserade ansvaret 

Arbetsmarknad & Arbetsliv Vol 21 No. 2 s. 58-69 Hämtad 2018:03:01 från 

http://fhs.diva-portal.org/smash/get/diva2:910389/FULLTEXT01.pdf 

Olofsson Jonas & Lundahl Lisbeth (2013) Unga möter ökade sociala risker – en bakgrund om 

ungdomsarbetslöshet och utanförskap Socialmedicinsk tidskrift s. 733-741  

Hämtad 2018:03:05 från 

http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/16600/1055-2570-2-

PB.pdf?sequence=2&isAllowed=y 



Rihana Rahimi & Aleksandra Ostojic 
 

43 
 

Ulmestig, Rickard (2013) Individualisering och arbetslösa ungdomar Arbetsmarknad & 

Arbetsliv Vol 19 No. 3 s.25-37 Hämtad 2018:03:01 från 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:712683/FULLTEXT01.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rihana Rahimi & Aleksandra Ostojic 
 

44 
 

10. Bilaga - Intervjuguide  

Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilket arbetsområde intresserar dig mest? Vad vill du arbeta med? 

3. Vad tycker du att du är bra på inom arbetsområden? 

4. Är du inskriven hos Arbetsförmedlingen? 

5. Under hur lång tid har du varit arbetslös? 

6. Är du aktivt arbetssökande? 

7. När var senaste gången du gick på en arbetsintervju? Kan du berätta lite kort om det? 

8. Hur ser ditt boende ut? 

9. Kan du berätta om dina studier, från grundskolan till och med nu? 

10. Hur ser din ekonomi ut? Varifrån kommer dina inkomster/försörjning? 

11. Vad känner du att du måste dra in på, exempelvis mat, nöjen osv? 

12. Kan du berätta om hur din vardag ser ut? 

Identitet 

1. Har arbetslösheten någon betydelse för hur du ser på dig själv? 

2. Kan du beskriva dig själv? Kan du beskriva hur du tror att andra uppfattar dig? 

3. Kan du beskriva hur du ser på självkänsla/självförtroende? 

4. Hur påverkar arbetslösheten din självkänsla/självförtroende?  

Skam 

1. Har arbetslösheten någon betydelse för hur du tror att andra ser på dig? 

2. Är du öppen med din arbetslösa situation eller är det något du vill dölja från din 

omgivning? 

3. Har du upplevt någon gång att du skäms för att du är arbetslös? 

4. Upplever du att det är skamligt att prata om din arbetslösa situation? 

Sociala band 

1. Har din arbetslöshet påverkat dina sociala relationer? 

2. Upplever du att dina relationer har förändrats från att ha ett jobb till att vara arbetslös? 

3. Upplever du att arbetslösheten har begränsat dina sociala relationer? 

4. Hur upplever du dina relationer idag? Känner du dig exkluderad/inkluderad?  
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