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Abstrakt (SV): 

Tidigare forskning visar att långtidsarbetslöshet har betydelse för individens livskvalité och 

att människor utan ett arbete lätt blir till någon som får stå utanför gemenskapen i samhället. 

Vi önskar i vår C-uppsats att lyfta fram vad som sker i individens liv vid långtidsarbetslöshet, 

med fokus på hur arbetslösheten ändrat individens sätt att se på sig själv och hur det sociala 

och arbetsplatsanknutna nätverket förändrats. 

Vi använde oss av en kvalitativ metod, där vi med en hermeneutisk vetenskaplig ansats 

genomfört nio stycken semistrukturerade livsvärldsintervjuer. Vi sökte inte efter en absolut 

sanning, vi intresserade oss av informanternas egna känslor och upplevelser. Deras uttryckta 

känslor och erfarenheter använde vi sedan för att tolka och analysera vårt material. Resultatet 

visade att informanternas syn på sig själva drastiskt förändrades efter ett par månader som 

arbetslösa, de upplevde sig som misslyckade och skämdes över sin situation. I den nya 

livsituationen var gemenskapen med vänner och familj betydande för hur arbetslösheten 

hanterades.  

 Nyckelord: Sociala band, skam, roll, identitet, interaktionsritualer, välbefinnande. 

Abstract (ENG): 

Previous research shows that long-term unemployment is important for the individual's 

quality of life.  But it also shows that people without a job often become someone who is 

standing outside the community. We wish in our C-ascribed to highlight what´s happening in 

the individual's life during long-term unemployment, we wish to do this with a focus on how 

unemployment changed the individual's way of looking at themselves, but also how social and 

workplace-related network has changed during the unemployment. 

 

We used a qualitative approach, with a hermeneutics scientific method. We conducted nine 

pieces of semi-structured life-world interviews. We did not seek an absolute truth; we were 

interested in the informants' own feelings and experiences. We used their expressed feelings 

and experiences to analyze our material. The results showed that the informants ' views of 

themselves drastically changed after a couple of months unemployed, they think of  

themselves as failures and were ashamed over their situation. In their new life situation 

friends and family significant for how unemployment could be accepted.  

Keyword: Social bonds, shame, role, identity, interaction rituals, welfare. 
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1. Inledning 
Arbetet har alltid varit en viktig del i människans liv, det har förändrats under århundranden 

men alltid funnits där. För dagens moderna människor blir arbetet till en allt större social 

pusselbit eftersom vi lever i ett samhälle som blir allt mer individualiserat. Med det menar vi 

att vi har gått ifrån ett samhälle där vi levde nära inpå varandra, många gånger i ett 

generationsboende där familjen arbetade tillsammans, till ett samhälle där vi lever mer socialt 

avskilt. Det blir en stark kontrast eftersom arbetet många gånger i dagens samhälle är den 

enda möjligheten för ensamma individer att skapa sig ett socialt välbefinnande.  

Intresset för att belysa långtidsarbetslöshet började när vi tänkte på vår egen framtidssituation. 

Det finns en rädsla hos oss att vi efter avslutad högskoleutbildning kommer att tillhöra skaran 

av arbetslösa som får svårigheter att återgå till arbetslivet och därmed bli långtidsarbetslösa. 

Jonny Zetterberg (2012) skriver att begreppet långtidsarbetslöshet har långtifrån en entydig 

innebörd, i Sverige anses man vara långtidsarbetslös när man under en sammanhängande 

period av sex månader varit utan sysselsättning. I jämförelse med internationellt där det krävs 

mer än tolv månaders sammanhängande arbetslöshet för att räknas som långtidsarbetslös 

(Zetterberg 2012:40). Måttet för hur upplevelsen av arbetslösheten kommer av hur länge 

individer vistats i sin arbetslöshet, tidigare forskning visar att det är betydligt sämre 

förutsättningar för arbetslösa att få eller behålla ett arbete ju längre arbetslösheten pågår. Det 

har också visat sig att risken för att hamna i en långtidsarbetslöshet ökar om individerna är 

äldre eller lågutbildade (Zetterberg 2012:44). Klas Hägglund (2008) skriver att individer som 

står länge utanför arbetsgemenskapen och en fast trygghet löper större risk för att få en sänkt 

självkänsla och tro på framtiden. Även om arbetslösa har ett eget ansvar för sitt egna liv och 

personliga utveckling är det inte så lätt när arbetsgivare stänger dörren till framtiden, utan 

framtidstro, ork och energi är det inte lätt att skapa ett hållbart välbefinnande (arbetslös.nu). 

Vi blev därför intresserade av att forska i hur livet kan komma att förändras när denna viktiga 

sociala pusselbit försvinner. 
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1.1. Problemformulering 
I denna uppsats avser vi att närma oss problemet som följer med långtidsarbetslöshet. Med 

detta menar vi att arbetet är en stor del av livet eftersom det, förutom ekonomiskt sett, utgör 

en viktig arena för människors sociala liv och relationer. I det dagliga livet på arbetsplatsen 

möter vi människor som ger oss inspiration och de sociala rutiner vi dagligen deltar i på vår 

arbetsplats väcker olika känslor av både positiva och negativa slag. Dessa arbetsplatsförlagda 

sociala processer påverkar hur vi upplever oss själva som människor och individer. Vi skapar 

tillsammans med arbetskamrater mer eller mindre täta sociala band och en yrkesidentitet. 

Långtidsarbetslöshet kan leda till att individer förlorar sin yrkesidentitet vilket på sikt utgör en 

risk för den personliga identiteten. Men hur ser denna förändring ut? Upplever alla individer 

arbetslösheten på samma sätt, eller finns det faktorer som gör att upplevelsen blir individuell? 

Vad beror det på i så fall? Särskilt intressant är hur avsaknaden av sociala band påverkar 

individers välbefinnande. Med utgångspunkt i detta studerar vi med hjälp av ett färre antal 

kvalitativa intervjuer, vilken betydelse långtidsarbetslösheten har för individers förändrade 

sociala situation. Mer avgränsat studerar vi våra informanters upplevelser och erfarenheter av 

hur arbetslösheten förändrar förutsättningarna för: 1) deltagande i sociala interaktioner och 

interaktionsritualer; 2) de sociala bandens karaktär; 3) upplevelsen av roller och identiteter. Vi 

kommer med hjälp av de tre teoretiker Thomas J. Scheff, Randall Collins och Erving 

Goffman analysera och tolka vårt empiriska material, genom teorier och begrepp som berör 

sociala band, individers välbefinnande samt rollidentitet. 

1.2. Syfte 
Med denna studie vill vi öka förståelsen för de förändringar som sker i rollidentiteten i 

samband med långtidsarbetslöshet, samt vilka konsekvenser det får för individers 

välbefinnande. 

1.3. Frågeställningar 
Vår huvudfråga 

Vilken betydelse har långtidsarbetslöshet för individers roll i samhället och hur förändras 

relationerna i det sociala livet? 

Med hjälp av dessa underfrågor avser vi att avgränsa frågan ovan: 

Hur påverkar förlusten av arbetsplatsanknuten interaktion individers roller och identitet? 

Vilka konsekvenser får förändringarna för individers välbefinnande? 
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1.4 Uppsatsens disposition  
Vår uppsats börjar med en redogörelse för det bakgrundsmaterial som ligger till grund för vår 

forskning.  Här presenterar vi inledningsvis vår bakgrund, tidigare forskning med hjälp av 

vetenskapliga artiklar och de teorier och begrepp som ligger till grund för vår analys.  

Efter det följer ett metodavsnitt där vi redogör för vår vetenskapliga ansats, kvalitativ intervju 

och sedan en förklaring till vårt metodval och våra teoretiska utgångspunkter. Därefter följer 

en presentation av vårt material och våra resultat, för att avslutas med efterföljande avsnitt där 

vi presenterar vår analys och tolkning. Slutligen avslutar vi vår uppsats med en reflektion och 

bilagor.  

2. Bakgrund & tidigare forskning 
I denna del presenterar vi en beskrivning som kortfattat diskuterar långtidsarbetslöshet och 

därefter följer en presentation av tidigare forskning som är relevant för vår studie. 

2.1. Arbetets betydelse 
Arbetet har stor betydelse genom hela livet, från ungdomsåren ända fram till pensionen. När 

man tänker på ordet ”arbete” brukar det förknippas med ”lön”, där en anställd förväntas utföra 

en viss tjänst mot en viss form av ersättning (Aronsson m.fl.59-60). Ordet arbete betyder: 

”stadigvarande sysselsättning som ger försörjning och som vanl. är nödvändig” (Ne.se.). Det 

finns olika psykologiska teorier om arbete och i den så kallade motivationsteorin ses arbetet 

som ett verktyg för att tillgodose individers ekonomiska behov, så att de materiella kraven 

som individer ser som nödvändiga blir uppfyllda. Frågan om arbete är något som uppkommer 

i många olika situationer, arbete och vilket arbete man har verkar tillhöra en del av vår 

identitet ”säg mig var du jobbar och jag ska säga dig vem du är” (Starrin, Lundberg, Angelöw 

1985:26). Aronsson (2012) skriver att arbetet har betydelse för individers upplevda personliga 

identiteter, självkänsla och status i samhället. Yrket har ett grundläggande värde för individer, 

men kan dock värderas olika beroende på individ. Den betydelse arbetet har för en individ 

kanske inte betyder det samma för en annan människa med en annan kultur, tradition eller 

uppfostran. Socialpsykologen Jahoda försökte under sin levnadsperiod reda ut vilken roll 

arbetet hade för människan och kom fram till fem olika latenta funktioner; 1) tidsstruktur 2) 

dela erfarenheter med andra utanför sin egen familj 3) länka människor samman 4) status och 

identitet 5) överblicka konsekvenser av våra handlingar. Det verkar som att människan 

försöker organisera sitt arbete på så sätt så att det ger henne alla dessa möjligheter (Starrin 

m.fl. 1985:28-29). Arbetets betydelse och värde kan också avspeglas utifrån individers ålder, 
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eftersom detta påverkar motivationskraften till att arbeta. Motivationskraften att arbeta 

påverkas beroende av om det görs av helt ekomomiska orsaker eller endast för betydelsen av 

den sociala plattformen (Aronsson m.fl.2012:61, 64, 78). 

2.2. Långtidsarbetslöshet 
År 2014 var det 388 500 arbetslösa i Sverige, 34,5 % har varit arbetslösa mer än 6 månader 

vilket innebär att individerna är långtidsarbetslösa. För att kallas långtidsarbetslös krävs det 

att man har varit arbetslös under en sammanhängande period av minst 6 månader eller varit 

kontinuerligt arbetslös i 27 veckor som fortskrider (ekonomifakta.se). 

Genom generationer har arbetet haft en avgörande roll för att visa skillnaden mellan 

samhällsklasserna, arbetslösa tillhörde ofta den lägre samhällsklassen, en grupp som många 

gånger blev negativt stämplad. Denna stämpling uppkom genom att arbetslöshet länge var 

förknippat med fattigdom och skamkänslor. I dagens moderna samhälle har arbetslöshet 

återigen fått en negativ stämpel eller klang, efter att ha varit nedtonad under många år. 

Skamkänslan hos dagens moderna individer kommer från omgivningens åsikter om 

arbetslöshet (Dahlgren & Starrin 2004:123). Förr har arbetslöshet ur myndigheter och 

politikers syvinkel snarare varit ett problem för samhället än för de personers som varit 

arbetslösa, men under 80-talet vaknade vi individer drastiskt upp i samband med 

arbetslöshetens ökning och insåg att bli och vara arbetslös innebar stora problem för oss själva 

som individer. Många studier gjordes för att se om det fanns samband mellan arbetslöshet och 

ohälsa och det upptäcktes att vissa former av ohälsa som exempel magproblem, 

blodtryckshöjning och minskat välbefinnande som exempel oro och försämrad självkänsla var 

framträdande. Det var också tydligt att de som hade sämre hälsa innan arbetslösheten fick 

ännu sämre hälsa när arbetslösheten var ett faktum. (Starrin, Lundberg, Angelöw 1985:9,36-

37). Hallsten och Isaksson (2000) skriver att under 90-talet har det gjorts undersökningar som 

visar att hälsan har förbättrats för de individer som lyckats få ett arbete jämfört med de 

individer som fortsatt vara arbetslösa. Under 90-talet har också arbetslösheten ökat på grund 

av lågkonjunkturens hårda slag vilket även medförde att mängden långtidsarbetslösa ökade. 

Premisserna för de arbetslösa ändrades genom att arbetslöshetsersättningen ifrågasattes och 

konkurrensen om jobben blev hårdare. Detta ledde bland annat fram till en ökad otrygghet och 

ett ständig överhängande hot om arbetslöshet som en del av arbetslivsvillkoren (Hallsten, 

Isaksson 2000:261,271-273). Starrin m.fl. skriver att bara rädslan av att bli arbetslös skapar en 

stressad situation. Arbetslöshet leder till allvarlig nedstämdhet om individerna förlorar 

kontrollen över sin egen livssituation och speciellt om det kombineras med dålig ekonomi. 
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Individerna kan motverka denna negativa spiral genom att upprätthålla någon slags aktivitet 

på fritiden, det kan göra att individer trots sin situation kan uppleva någon form av 

välbefinnande (Starrin m.fl. 1985:38-39). Arbetslöshet medför även andra otrevliga 

upplevelser: välbefinnandet försämras, umgängeskretsen minskar, individens egna sätt att se 

på sig själv förändras osv. Efter en längre tid som arbetslös är det lätt börja anklaga sig själv, 

man känner att det måste vara fel på en själv. Arbetslösheten bidrar till att man tappar 

kontrollen över sin egen situation och har inte längre så många möjligheter att förändra den på 

grund av sitt ekonomiska tillstånd. Mycket pekar på att just den förlorade kontrollkänslan är 

den största boven till de olika stressnivåerna som många personer känner, vissa forskare 

menar att kontrollbehovet är lika starkt och viktigt för människan som de biologiska behoven 

som exempel mat och sömn (Starrin m.fl. 1985:39-40). I socialpsykologin uppkommer alltid 

frågor som berör förhållandet mellan individer och dess omgivning, där individen medvetet 

eller omedvetet blir påverkad av detta. När en människa blir långtidsarbetslös är det inte bara 

ett arbete som går förlorat utan otroligt mycket mer. Många gånger identifierar vi oss med 

arbetet och tar den roll i samhället som vårt yrkesval gett oss. På en arbetsplats finns 

arbetsplatsanknuten vänskapskrets som vid arbetslöshet uteblir och på så sätt riskerar att 

påverka individers rollidentitet. Att plötsligt stå utan arbete med vänner, rutiner och utbyte av 

emotioner kan göra att individer tappar självkänslan och får ett minskat välbefinnande 

(Dahlgren & Starrin 2004:123).  

2.3. Tidigare forskning 
För att skapa en tydligare förståelse för vårt forskningsområde har vi valt att presentera fyra 

vetenskapliga artiklar, som belyser arbetslöshet på ett, utifrån vår problemformulering, 

intressant vis. Vi har valt att presentera våra vetenskapliga artiklar var för sig, men avslutar 

med ett sammandrag av hur dessa forskningsresultat är av vikt för vår studie. 

2.3.1. Bristen på det sociala nätverket 
Saila Piippola (2010) skriver att arbetslöshet leder till avsaknad av ett socialt nätverk vilket i 

sin tur leder till socialt utanförskap och skamkänsla. Artikeln baserar sig på empiriskt material 

från intervjuer med kvinnor och män, där syftet var att besvara frågan om hur social trygghet 

kan förstås i en social och regional kontext, samt varför det sociala nätverket har betydelse för 

arbetsmarkanden. När möjligheterna till arbete är begränsade har det sociala nätverket stor 

betydelse för individers flexibilitet på arbetsmarkanden. Anledningen till ökad arbetslöshet 

beror på att samhället i dag ställer högre krav på flexibilitet och förmåga att flytta dit där 

arbete finns (Piippola 2010:258). Arbetet har avgörande betydelse för människans sociala liv 
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och bidrar ofta med positiva interaktioner, som förhindrar utanförskap och ger god fysisk och 

psykisk hälsa. I dagens moderna samhälle finns det en risk att man inte kan behålla sitt 

livsviktiga sociala nätverk, i privatlivet, om man tvingas att följa arbetslinjens flexibla 

riktlinjer. Med det menas att Arbetsförmedlingen i dagen samhälle kräver att vi människor är 

mer flexibla, att vi i vår strävan i att finna arbete är villiga att flytta till en annan ort även om 

det innebär att vi måste lämna familjen bakom oss. Nyckeln till social trygghet och positiva 

interaktioner är att individen får en möjlighet att umgås med familj, vänner och bekanta. För 

vuxna människor innebär ofta arbetslöshet någonting skrämmande och förändrar individens 

roll, både i familjen och i samhället. Många upplever negativa reaktioner i mötet med andra 

när de berättar att de är arbetslösa, en man beskriver:  

”Det tar ner en ännu mer liksom att man känner sig mindre värd. Man vill inte gärna säga till andra 

människor att man lever på socialbidrag fast det är ganska allmänt accepterat i dag, så är det ändå 

som om man blir som en andra klassens medborgare på något vis och man möter en attityd då 

liksom när man är arbetslös” (Piippola 2010:263).  

2.3.2. Social trygghet 
Arbetslöshet kan leda till att tidigare social trygghet med rika interaktioner försvinner (Blau 

m.fl.2013). Kanske är det en arbetsplats med trevliga arbetskontakter och rika sociala band 

som i och med arbetslösheten försvinner. Vart vänder man sig då för att få samma sorts energi 

och uppmuntran som man tidigare fick från sin arbetsplats? Artikeln baseras på forskning där 

syftet är att undersöka effekterna av arbetslöshet. Här kan vi läsa om de faktorer som bidrar 

till att man förlorar sitt arbete, hur individers arbetslöshetssituation uppfattas beror på många 

yttre faktorer. Det kan exempel vara avstånd till familjer och vänner, ålder, kön men i stor 

utsträckning också den arbetslösas utbildning och möjlighet att fortbilda sig. Det sociala 

nätverket har stor betydelse för individers livstillfredsställelse eftersom en avsaknad av socialt 

nätverk bidrar till en nedstämdhet och en känsla av utanförskap (G. Blau m.fl.2013).  

I likhet med Piippola (2010) skriver G. Blau, T. Petrucci och J. Mcclendon (2013) att 

avsaknaden av socialt nätverk leder till minskad livstillfredsställelse. Många gånger riskerar 

individen att förlora kontakten med tidigare arbetskamrater. Som en respondent uttryckte det; 

så minskar stödet från familj och tidigare arbetskamrater på grund av familjens oro att hamna 

i en liknande situation det vill säga att de också blir arbetslösa. Det gör helt enkelt att man inte 

vill bli förknippad med en arbetslös, eftersom det väcker obehagliga känslor. En man som 

deltog i intervjun uttryckte, att han förlorat hela 95 % av vänskapskretsen när han blev 

arbetslös, vilket gjorde att han upplevde minskad livstillfredsställelse (G. Blau m.fl. 
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2013:258). I likhet med Piippolas (2010) artikel uttrycker G. Blau m.fl. att sociala band och 

starkt socialt nätverk är en förutsättning för välbefinnande hos arbetslösa.  

2.3.3. Reaktioner på arbetslösheten 
Arbetslöshet har konsekvenser men det är också känt att människor ofta reagerar olika på 

arbetslöshet. För en del blir det en plåga men för andra innebär det en positiv förändring. Leif 

R Jönsson och Bengt Starrins (2000) artikel analyserar och diskuterar olika reaktioner på 

arbetslöshet. De använder sig av olika metoder som intervjuer, observationer och dokument 

för att undersöka individers reaktioner på arbetslösheten. I studien används både ekonomiska 

och sociala aspekter, samt den mikrosociologiska forskningen om sociala band och sociala 

nätverk. Det handlar ena sidan om inkomster och andra sidan om social prestige, status och 

aktning. Förutom att arbetet ger en inkomst, fyller arbetet en stor social funktion med en 

varierad grad utav prestige och status. En del människor betraktar även arbetet som sin 

identitet genom att man blir bedömd och värderad av andra genom sitt arbete. Den arbetslösas 

självbild kan sättas på prov när man plötsligt ställs inför känslor som ilska, vrede och skam. 

Det finns ingen känsla som förefaller vara så central som just skamkänslan av det skälet att 

den är så plågsam. Känslan av skam kan hota det sociala bandets kvalitet, där skamkänslan i 

sig egentligen är av social natur och väldigt vanligt förekommande hos vuxna arbetslösa 

(Jönsson och Starrin 2000:267, 269-270). I artikeln framkommer det att 18 % av alla 

arbetslösa är helt socialt opåverkade av arbetslösheten ”Arbetslösheten har inte påverkat mig 

alls. Jag känner mig tillfreds med min tillvaro just nu” (Jönsson & Starrin 2000:280). 40 % av 

alla arbetslösa känner sig besvärade och funderar på vad som kommer att hända om man inte 

kommer att lyckas att skaffa ett nytt arbete, men endast 25 % känner sig plågade av 

arbetslöshetens brist på sociala band och ekonomiska bortfall. Det är även denna grupp som i 

interaktion med andra som upplever störst skamkänsla. Studien visar att ju högre grad av 

ekonomisk påfrestning och förlust av sociala band, desto högre skamkänsla och högre grad av 

upplevd plågsamhet (Jönsson & Starrin 2000). Till skillnad mot Piippola(2010) och G. Blau 

m.fl.(2013) fokuserar Jönsson och Starrin inte enbart på de sociala banden, utan även på 

upplevelsen av den ekonomiska förlusten. Det skiljer sig från vårt tidigare presenterade 

material där fokus ligger på de sociala banden. Jönsson & Starrin lägger i sin artikel stor fokus 

på den framträdande känslan av skam som de menar är väldigt central vid arbetslöshet. 

2.3.4. Upplevelsen är individuell! 
Connie R. Wanberg (2012) skriver att finanskrisen som startade 2007 ledde till världens 

största arbetslöshet. Fokus i artikeln ligger på den individuella upplevelsen av arbetslöshet. 
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Studien har inte fokus på specifika grupper av arbetslösa utan på om arbetslösheten pågått 

under en längre period och hur den påverkar individens välbefinnande. Syftet är att undersöka 

om arbetslösa upplever stressrelaterade känslor som depression, psykisk ohälsa och andra 

negativa effekter. Även uteblivna sociala kontakter, gemensamma mål och aktiviteter 

påverkar arbetslösas situation eftersom den psykiska hälsan kan bli sämre om individen 

upplever en avsaknad på interaktion från arbetsplatsen (Wanberg 2012:371). Det är stora 

skillnader på arbetslösas mentala hälsa och denna beror på hur arbetslösheten har påverkat 

individerna. Resultatet visar att individer som har hög självkänsla och sysselsätter sig med 

andra aktiviteter i lägre grad upplever det som negativt att vara arbetslös. Den höga 

självkänslan gör att individerna inte identifierar lika kraftigt med arbetet. Det visar sig också 

att individer som endast spenderar tid på att leta efter arbete och inte umgås med vänner mår 

psykiskt sämre än de som har stöd av vänner och aktiverar sig. Den ekonomiska situationen 

betyder mycket för den psykiska ohälsan, en individ vars ekonomi är tryggad upplever inte 

arbetslösheten lika stressande som en som ständigt funderar över det ekonomiska (Wanberg 

2012:373). Studien visar också att hälsan påverkas av hur snabbt den arbetslöse kan återgå till 

ett arbete, där nya interaktioner kan skapas och individen får en möjlighet till större socialt 

nätverk. Dessa variabler är relevanta för att förklara utgången av återanställdas välbefinnande. 

Det är många faktorer som påverkar den arbetslöses möjlighet att bli återanställd. Viljan att 

förändra situationen, ett nytänkande och flexibilitet leder till en större möjlighet till 

återanställning. Ålder, utbildning, arbetserfarenhet, kunskap och emotionell intelligens 

påverkar också möjligheterna att återgå i arbete (Wanberg 2012:377). Wanberg menar att det 

är det sociala nätverket som har betydelse för hur den arbetslöse upplever arbetslösheten, 

Jönsson och Starrin (2000) har istället lagt fokus på hur den arbetslöse reagerar på den 

ekonomiska förändringen och de känslor av skam som arbetslösheten medför. 

2.3.5. Jämförelse mellan forskningsbidrag 
Det som tydligt går att utläsa ur vår tidigare forskning är att det sociala nätverket har en stor 

betydelse för människans välbefinnande. Vi har i våra vetenskapliga artiklar noterat att sociala 

band beskrivs som en förutsättning för välbefinnande hos oss människor. Förlusten av sociala 

band och interaktioner på arbetet upplevs därför som plågsamt hos arbetslösa, men denna 

känsla kan dämpas om man har ett rikt socialt liv eller andra kontakter som kan motsvara de 

arbetsplatsanknutna interaktioner som de går miste om. Vi kan med hjälp av tidigare 

forskning se att variabler som ålder och socialt nätverk har stor betydelse för hur individer 

uppfattar arbetslösheten. Livskvalitén visar sig vara högre hos de individer som sysselsätter 
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sig med andra aktiviteter och inte oroar sig över sin arbetslöshetssituation. Det löper som en 

röd tråd genom alla artiklar, att arbetet fyller en stor social funktion där individers sociala 

nätverk styrks.  

3. Teoretiska utgångspunkter  
I detta avsnitt i vår uppsats kommer vi att presentera våra teorier och begrepp, vilka vi har för 

avsikt att använda oss av i vår tolkning och analys. Vårt syfte är att studera de förändringar 

som sker i rollidentiteten hos långtidsarbetslösa och vilka konsekvenser det får för 

individernas välbefinnande. Detta kommer vi att belysa genom att presentera sociala band och 

de emotioner som uppstår i arbetsplatsanknuten interaktion eller socialitet. Vidare kommer vi 

att analysera med hjälp av: 1) Interaktionsritualer och emotionell energi; 2) sociala band och 

emotioner; 3) roller och identitet.  

3.1. Interaktionsritualer och emotionell energi  
Människans sociala liv innebär ständiga möten med andra människor som vi som individer är 

beroende av för att uppleva ett välbefinnande och en mening med livet. (Collins 2004). 

Interaktionsritualer är någonting som uppstår i mötet mellan oss människor och det är något vi 

söker efter både medvetet och omedvetet. För att en interaktionsritual ska uppstå krävs fyra 

grundläggande villkor: 1) Två eller fler personer befinner sig på samma plats och på så sätt 

påverkar varandra med sin fysiska närvaro; 2) det finns klara gränser för vilka som tillhör och 

inte tillhör interaktionen; 3) individerna fokuserar på ett gemensamt mål och genom att dela 

detta fokus blir var och en av dem medvetna om varandras uppmärksamhetsfokus; 4) 

individerna delar samma sinnesstämning eller känsloläge. Följden av dessa fyra villkor är att 

individerna känner tillit och sammanhållning, men det kan också innebära att 

gruppmedlemmarna förlorar en del av sin individualitet. Det sker på grund av att det blir en 

gemensam sinnesstämning som skapas i interaktionsritualen vilket gör att individers egna 

åsikter och känslor blir konforma med gruppen. Individerna skiftar i beteende, personlighet 

och känslor under interaktionsritualen genom att observera och efterlikna andra 

gruppmedlemmar (Collins 2004:47-49).  

Interaktionsritualer är sociala processer som när de är framgångsrika skapar emotionell energi 

(hädanefter nämnt EE). Denna energi stärker individers känsla av samhörighet vilket gör att 

de får självförtroende och förmåga att ta initiativ. EE kan vara känslor som entusiasm, god 
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självkänsla och självförtroende. När den positiva EE uppstår, strävar individerna efter att 

uppleva den om och om igen, en drivkraft som gör att de vill tillhöra gruppen.  

Den lyckade interaktionsritualen gör att individerna i gruppen fylls med energi som resulterar 

i att gruppen förblir konform. Vid låg EE blir solidariteten låg, individerna känner ingen 

grupptillhörighet och detta kan leda till depression. Utan flöde av EE kan inte sociala 

interaktioner äga rum och har därför en kontrollerande effekt på gruppen, det gör också att 

individerna känner vad som är rätt och fel, moraliskt och omoraliskt. De individer som är fulla 

av EE känner att de är bra personer och tycker att de handlar rätt (Collins 2004:38-39,108-

109). 

I kontinuerliga interaktionsritualer skapas symboler som exempelvis kläder, flaggor eller 

tatueringar som hjälper gruppen att stärka sig mot omgivningen (Collins 2004:47-49). I detta 

kollektiva samförstånd som uppstår under interaktionen skapas en hög densitet, som gör att 

individer upplever en form av social press att agera som andra, för att på så sätt leva upp till 

gruppens regler. Konformitet leder till en hög solidaritet, vilket bidrar till att individerna i 

gruppen stöttar varandra (Collins 2004:47-49). Interaktionsritualer från arbetsplatsen kan i 

många fall jämföras med en tillhörighet som skapar trygghet, stolthet och framförallt en 

identitet.  

3.2. Sociala band  
Människor är sociala individer som vill och har ett behov av interaktioner, vi behöver ett nät 

av sociala band för att må bra i livet. Sociala band är en form av kraft som håller hela 

samhället samman, det handlar om en kraft som balanserar närhet och distans mellan oss 

människor och kallas differentiering. Banden finns där för att binda oss samman och hjälpa 

oss att balansera upp känslan som uppstår mellan oss individer i ett möte. I interaktionerna 

skapas ett samspel mellan människor som gör att individer får betydande relationer och 

speciella band (Scheff 1990:4). När vi är rädda om våra sociala band strävar vi efter optimal 

differentiering, det innebär att vi är öppna för andras åsikter och samtidigt inte är rädda för att 

uttrycka våra egna känslor. I grupper som definieras av stark lojalitet finns det stor risk att 

gruppmedlemmarna formar sig efter varandra, det är ett konformt beteende som skyddar 

enskilda individer från att bli utanför. Beteendet kan leda till att medlemmarna förtränger sina 

egna åsikter och känslor, det leder till en underdifferentiering. På samma sätt kan man 

förklara en överdifferentiering med att individer prioriterar sina egna känslor för att deras 

egna åsikter ska hamna i centrum, ett egoistiskt tänkande som leder till att individerna hamnar 
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utanför. Både över- och underdifferentiering är ett tecken på att de sociala banden är hotade 

eller att individerna emotionellt står långt ifrån andra (Scheff 1990:4). Balansen mellan dessa 

differentieringar är därför nödvändigt för att systemet fullt ut ska fungera. I strävan efter att nå 

denna balans följer individerna de osynliga normer och regler som samhället bygger på och 

för att accepteras samhället bör vi förhålla oss till dem, ett hänsynsemotionssystem.  

Hänsynemotionssystemet är inget vi går omkring och tänker på utan det är ett högeffektivt 

dolt regelverk, som vi följer eftersom vi förväntas uppföra oss på ett sätt som omgivningen 

anser vara normalt. Om vi inte gör det riskerar vi att bli utstötta, och att bli utstött medför en 

mycket smärtsam och pinsam situation som leder till skam. Systemet gäller inte bara i 

offentligheten, utan gäller praktiskt taget alltid, även i enskildhet. Innan ett möte kan vi 

föreställa oss hur vi kommer att bli bemötta, är denna känsla negativ gör vi allt för att undvika 

denna interaktion. Här får brist på hänsyn, en form av straffande effekt som kan leda till skam, 

men där visad hänsyn tar en form som ger belönande effekt vilket leder till stolthet (Scheff 

1990:5,15).  

De primära sociala emotionerna är skam och stolthet och påverkar tillståndet i de sociala 

banden. Det är ett medfött beteende som stärker de sociala banden och är ingenting som vi 

måste lära oss. Det uppkommer redan i den första interaktionen mellan barnet och dess 

förälder. Man kan tydligt se skamkänslor hos små barn då de vid tillsägning av föräldrarna 

vänder bort blicken och skäms, men vid beröm visar upp glädje och stolthet. Stoltheten säkrar 

våra band till omgivningen, medan skam riskerar att hota de sociala banden. Känslan av 

stolthet är ett tecken på ett fungerande band och skamkänslan är ett tecken på ett hotat socialt 

band som då får betraktas som en relationskänsla (Scheff 1990). På detta sätt kan man se att 

skam och stolthet blir indikationer på vilken kvalité de sociala banden har mellan oss 

människor. Stabila sociala band kan förklaras som ömsesidigt förtroende och en speciell tillit 

som har bildats mellan individer under lång tid. Det är känslorna skam och stolthet som 

hjälper individer att förstå den situation som de befinner sig i. Skamkänsla medför att kvalitén 

hos de sociala banden med tiden försämras och med den även tilliten. För att försvara sig mot 

denna smärta som skam ger försöker individen fly från de situationer som ger denna emotion. 

Människans erfarenheter av skam blir det som är avgörande för att skapa och behålla stabila 

och funktionella sociala relationer (Wettergren m.fl. 2008:247-248). 
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En arbetsplats kan vara ett exempel på där starka sociala band uppstår och där lojalitet och 

konformitet sätts före känslan att vara annorlunda, det vill säga att vi gör hellre som alla andra 

än att riskera att inte bli accepterade av gruppen. 

3.3. Roll och identitet  
En roll är det sociala beteendet eller det handlingsmönster som individer förväntas ha utifrån 

den sociala situation de befinner sig i. Människan spelar roller som reflekterar den hon 

verkligen är, ens sanna jag, för att upprätthålla hennes självbild i mötet med andra. Rollen gör 

att individer kan presentera sig på ett fördelaktigt sätt i mötet med andra (Goffman 2007). 

Genom rollerna kan människor i interaktion med andra individer agera efter osynliga sociala 

regler som samhället bygger på. Det kan liknas vid en slags kompetens vi människor besitter 

men som vi normalt inte ens reflekterar över (Persson 2012:31). Goffman (2007) menar att vi 

helt enkelt agerar genom dessa roller för att klara av alla krav som samhället ställer på oss, att 

vi agerar i varje social situation utifrån ett dramaturgiskt perspektiv. Med det menar han att 

det är som att individen låter sig omfamnas av en roll för att skydda den känsliga inre kärnan, 

individens identitet. Genom att agera genom en roll kan människor dölja eller skydda sin 

identitet med hjälp av att rollen förändras beroende på hur den sociala situationen ser ut. 

Ibland blir rollen så levande i individens personlighet att det blir till ett ”jag” och ju starkare 

trovärdighet rollen får desto större anknytning får individen till sin roll. Det blir på samma 

gång ett måste för individerna att i interaktionen med andra skapa samma definition av 

verkligheten, det görs genom att styra intrycken så att rollen blir äkta och inte upplevs 

tillgjord (Goffman 2007). För i den sociala interaktionen blir individer sårbara och alla 

deltagare måste upprätthålla en viss ordning både i sina roller mot varandra men också 

gentemot sig själva eftersom all förändring gör interaktionen skör (Persson 2012:74,88). 

Goffman menar att vi försöker skaffa oss så mycket information som möjligt om den vi 

interagerar med, för att vi utifrån detta kan skapa oss en uppfattning av vad som förväntas av 

oss. Han menar att alla människor i interaktionen sänder ut synliga och osynliga tecken som 

berättar för oss vem individen är och vad vi förväntar oss av vår omgivning (Goffman 2007). 

Vi balanserar och växlar därför våra roller efter situationen och vid förändringar i livet kan 

balansen rubbas och skapa oordning i interaktionen med omgivningen. Om individen i 

interaktionen ser synliga brister i sin egen självpresentation brister även den roll som 

individen använt i mötet med omgivningen. Eftersom individens egen självbild skapas i 

betraktarens ögon och genom återspeglingen ser sina egna brister blir han/hon på så sätt även 
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medveten om dem. Enligt Goffman växlar denna sårbarhet mellan individer och är starkt 

kopplad till genus och ålder (Persson 2012:68).  

Rollen kan också användas när individen känner ett starkt behov av att distansera sig från sin 

egen identitet för att passa in i omgivningen. Medvetet slår individen då in en kil mellan sig 

och omgivningen och går in i en gestaltning, ett sorts skådespeleri som skyddar individen och 

gör att den får kraft att passivt agera efter samhällets sociala regler. Många gånger används 

denna rollgestaltning när individen söker efter stöd hos omgivningen men också för att styra 

de intryck som omgivningen får av individen. En nästan omedveten handling som skyddar 

individen mot att verka avvikande (Persson 2012:94,102). Ibland kan individen gå in så starkt 

i sin egen roll att gränserna för vad som är rollen och individens inre blir svår att skilja. 

Individen gestaltar sig då på samma sätt både i den privata miljön som i den sociala och kan 

få svårigheter att själv separera den gestaltade rollen från sin riktiga identitet (Persson 

2012:102).  

Identiteten är starkt förknippad med det rollbegrepp som används för att beskriva individens 

samspel med omgivningen, men till skillnad från rollen studerar Goffman (2007) identitet på 

ett djupare plan. Här handlar det om nedärvda egenskaper som har betydelser för hur 

individen lyckas i relationer och i sina livsval. Identitet används för att beskriva vem en 

individ är och varför man agerar och utvecklas på olika sätt. Goffman delar upp individens 

identitet i tre delar, först den sociala och sen den personliga identiteten som främst utgörs av 

andra individers förväntningar på individen. Här handlar det om den intrycksstyrning som 

individen gör för att omgivningen skall uppfatta rollen på det sätt som är önskvärt. Det 

handlar inte om ifall det är ett äkta eller falskt framträdande utan om kontroll över sitt 

agerande (Goffman 2007). Den tredje identiteten rör hur individens ”jag-självuppfattning” 

påverkas av hur individen själv definierar sig genom omgivningen (Persson 2012:129-132). 

Det är i denna jag- identitet som det många gånger uppstår en känsla som leder till en konflikt 

för individen, då självbilden inte stämmer överens med omgivningens.  En avsaknad på ett 

erkännande från sin sociala omgivning och ett lågt eget värde gör att individen känner sig 

misslyckad och upplever en skamkänsla i social interaktion. Det beror på att när individen i 

interaktion med andra upplever ett positivt möte uppstår en känsla av välbefinnande, men när 

mötet blir negativt kommer individen istället att uppleva en känsla av olust. På detta sätt 

strävar därför individen efter att presentera sig och sitt agerande på ett sätt som ger ett positivt 

intryck vilket leder till ett välbefinnande (Goffman 2007:124). Om detta välbefinnande uteblir 
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försöker individen istället att styra sitt liv på ett sådant sätt att dessa genererande situationer i 

största möjliga utstäckning går att undvika.  

3.4. Teorisamanfattning  
De teorier som vi har presenterat ovan anser vi kompletterar varandra på ett mycket bra sätt 

genom att både Collins (2004) och Scheff (1990) talar om vikten av de sociala banden. Ur 

olika perspektiv och infallsvinklar ger det oss en överskådlig blick av hur vi kan analysera 

betydelsen av hur individers sociala band påverkar hanteringen av långtidsarbetslöshet. 

Goffmans (2007) teori om roll och identitet hjälper oss att skapa en förståelse för varför 

individer agerar på olika sätt beroende på den sociala situationen samt hur individer styr sitt 

sätt att vara och agera för att på så sätt uppleva ett större välbefinnande. 

4. Metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva vår vetenskapliga ansats, vår metod och förförståelse, 

samt frågor som rör urval, tillvägagångssätt, validitet och etiska aspekter.   

4.1. Hermeneutiken som vetenskaplig ansats 
Hermeneutiken är läran om tolkning, det är en urgammal forskningsmetod som härstammar ur 

grekiskan Hermes, gudarnas sändebud, som betyder tolka (Widerberg 2002:26). Det är en 

metod där fokus ligger på att tolka och översätta det empiriska material som samlats in. 

Forskaren använder ett hermeneutiskt synsätt i sin forskning för att skapa sig en förståelse och 

beskriva den förståelsen vidare till någon annan, utan att tvinga på denna förförståelse på 

andra (Ödman 2007). 

Hermeneutikens viktigaste begrepp är den ”- hermeneutiska cirkeln” (Kvale & Brinkmann 

2009:226) och syftar på att forskarens tolkning växer fram och förändras under hela 

forskningsprocessen. Det är en spiral som gör att forskarens förförståelse hela tiden förnyas 

och kompletteras i mötet med nya upplevelser, så att forskarens kunskap kan nå nya nivåer. 

Enligt den hermeneutiska meningen betyder det att forskaren kan få en allt djupare och 

bredare kunskap. När förförståelse möter nytt underlag skapas en spiral där forskaren finner 

större mening i sitt empiriska material (Kvale & Brinkmann 2009:226). 

I en hermeneutisk tolkning söker inte forskaren efter en absolut sanning eftersom det enligt 

hermeneutiken handlar om att söka en sanning utifrån informanternas perspektiv (Bryman 

2009). Forskaren söker efter det som är viktigast i de uttryckta meningarna, genom att lägga 

fokus på informanternas egna erfarenheter och upplevelser. På så sätt skapas en ökad 
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förståelse för det empiriska materialet (Kvale & Brinkmann 2009:229). Det viktiga i 

hermeneutiken är att forskaren presenterar sin text på ett sådant sätt att läsaren kan förstå den 

så som forskaren menar. Risken är annars att författarens mening inte stämmer överens med 

läsarens. Ett hermeneutiskt synsätt är viktigt för vår studie eftersom vi lägger fokus på 

informanternas egna erfarenheter och upplevelser. Vi vill utifrån detta perspektiv 

förutsättningslöst tolka vårt insamlade material. Förförståelse gör att vi automatiskt tolkar vårt 

insamlade material på olika sätt, därför är det viktigt att vi kan samverka effektivt för att inte 

riskera att tolkningsarbetet blir försämrat (Ödman 2007). När vi tolkar en text är syftet att vi 

som forskare ska fånga det som informanterna vill förmedla. Det var viktigt att vi ständigt 

gick tillbaka till det som vi faktiskt sökte svaren på och det var centralt att vi anpassade 

frågorna så att vi kunde hitta ett mönster. Det var av största vikt att vi som forskare fick in ett 

omfattande material som vi kunde arbeta med, det gav oss en större möjlighet att hitta en 

förståelse till informanternas uttryckta upplevelser (Ödman 2007:63). En liten mängd 

empiriskt material kan förvisso öka vår förförståelse, men med ett mer omfattande material 

kan vi som forskare förhålla oss till om samma verklighet kan ses ur olika infallsvinklar. Vi 

kan då sätta en parantes runt vår förförståelse så att den tolkning vi gör i vårt empiriska 

material kan uppfattas objektivt.  Det är extra viktigt att kritiskt granska och vara öppen för 

nya infallsvinklar när man tolkar sitt material, vi hoppas på att vår förförståelse kan vara till 

nytta då tolkandet kan grundas på den kunskap och tidigare erfarenhet som vi bär med oss. Vi 

kommer att hålla vårt tolkande fördomsfritt och ställa de frågor som vi ännu inte vet svaren på 

(Ödman 2007).  

4.2. Kvalitativ metod  
Kvalitativ metod är en forskningsmetod som lämpar sig att använda när det handlar om att 

man vill förstå något. Här är målsättningen att få svaret på vad fenomenet betyder och vad det 

handlar om. Det är forskaren och de individer eller företeelser som utgör ”redskapen” i den 

kvalitativa forskningen. Kvalitativ forskning lägger sin vikt på orden i en mening, det är de 

små uttrycka detaljerna som är av vikt i en kvalitativ forskningsaspekt, det där lilla som 

faktiskt utmärker ett uttalande (Allwood & Eriksson 2009:448-449). Kvalitativ metod skiljer 

sig från många andra metoder då man som forskare inte skall ha med sig för mycket 

förhandskunskap och lämpar sig vid forskning där det handlar om att tolka materialet – 

genom att beskriva, snarare än en kategorisering.  Detta för att materialet kan tolkas och 

uppfattas på flera olika sätt och att det inte finns någon absolut säker sanning.  Den passar 
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därför bra ihop med vår problemformulering där vi fördomsfritt söker svaren på individers 

upplevelser kring långtidsarbetslöshet.  

Syftet med kvalitativ intervjumetod är att använda sig av unika samtal som uppstår i mötet 

mellan intervjupersoner och forskare. Det som uppstår just i denna kontext blir till det 

viktigaste redskapet när forskaren söker efter intervjupersonens berättelser och erfarenheter 

(Widerberg 2002:16). Det centrala i metoden är således att forskaren befinner sig i den 

verklighet där forskningen skall genomföras, för att finna svaret på det man önskar analysera 

eller mäta (Starrin och Svensson 2006).  

Vår kvalitativa studie omfattar endast ett antal intervjuer och det innebär att vi i gengäld 

försöker göra intervjuerna beskrivande och hitta de speciella orden som kan ge oss en 

förklaring till vårt syfte (Allwood & Eriksson 2009). ”Ändamålet med en intervju är att få 

fram träffande och beskrivande information om hur andra människor upplever olika sidor av 

sin livssituation.” (Dalen, 2008:9).  

Vi använder oss av en livsvärldsintervju som är halvstrukturerad med det menas att vi 

försöker förstå olika tema ur informanternas upplevda vardagsliv. Vi vill alltså ta emot 

informanternas uttalade värld genom en tolkning som utgår från det sociala fenomen vi har 

beskrivit. För att intervjun ska framstå som så professionell som möjligt har vi valt att 

framföra den halvstrukturerad vilket betyder att den inte är helt öppen eller så pass 

strukturerad så att den utgår från ett slutet frågeformulär (Kvale & Brinkmann 2009:43). Det 

är den intervjuteknik som passar vår intervjusituation bäst eftersom vårt syfte med 

intervjuerna är att få informanternas syn på sin verklighet.  Vi ville att informanterna skulle 

berätta så mycket som möjligt för oss, men för att inte tappa ämnet, ville vi leda intervjun på 

rätt spår. Det var väldigt viktigt för oss att övergångarna mellan frågorna skulle bli naturliga 

så att vår intervju kunde flyta så fritt som möjligt utifrån vissa förutbestämda tema (Kvale & 

Brinkmann 2009). För att kunna göra en bra tolkning av vårt material behövde vi höra en 

sammanhängande berättelse från vår informant, utifrån ett sammanhang som vi kunde förstå. 

Det är sammanhanget som ger kontexten sin huvudsakliga mening (Coulon 1995:39). 

4.3. Förförståelse 
Förförståelsen utgör ryggraden i en hermeneutisk analysmetod, all vår förståelse bygger på 

någon form av förförståelse det vill säga en referensram, teori eller liknande ur vilket vi 

betraktar ett fenomen. Där varje forskares tolkning föregås av dessa förutfattade meningar. Vi 

har valt att presentera vår förförståelse noggrant och utförligt därför att ju tydligare vi forskare 
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redovisar vår förförståelse desto tydligare blir momenten i vår tolkningsprocess. Det är en 

grundsten som ökar tillförlitligheten i vårt forskningsarbete (Widerberg 2002:26). 

4.3.1. Annelies förförståelse  
Arbetslöshet har alltid varit ett laddat ord, ett ord som för många människor väcker starka 

känslor. Det är omtalat och omdiskuterat i media, tv och tidningar, ett ämne som alltid 

kommer att beröra individer på många olika sätt. För en del människor innebär arbetslöshet 

någonting väldigt negativt och upprörande och för andra så är det mer eller mindre bara ett 

ord som väcker känslor.  Jag själv tillhör dem som självklart anser att arbetslöshet klingar 

negativt men som inte väcker några starka känslor. Jag har själv varit arbetslös under lite mer 

än ett halvår men på grund av min dåvarande livssituation så kom arbetslösheten som 

någonting positivt. Jag fick istället en möjlighet att ägna mig åt mitt stora intresse och totalt 

hänge mig åt att starta upp något jag inte tidigare vågat.  

Kanske är det så för många människor att när arbetet försvinner finns där plötsligt nya 

möjligheter men för de allra flesta tror jag tyvärr att arbetslösheten innebär ett stort tomrum 

med ångest som följd. Jag tror att det är svårt i dagens samhälle att vara arbetslös för att man 

riskerar att hamna utanför det sociala och dessutom tror jag man lätt hamnar i ett fack av 

förutfattade meningar från omgivningen. Det är svårare att gå från arbetslöshet in i ett nytt 

arbete än att ha gått via ett annat arbete, det är i alla fall den uppfattning jag bär med mig. Det 

påverkar helt klart individens syn på sin egen roll i samhället och att gå arbetslös påverkar ju 

även det sociala då ett arbete ger vänner, trygghet och socialt utbyte. Något som vi i vårt 

arbete kan ha fördel av är att jag ur ett eget perspektiv inte har så mycket förutfattade 

meningar utan att min förförståelse i stor grad kommer av media och tidningar. Det gör att jag 

lättare kan vara opartisk i vårt arbete och gå in i forskningen på ett hermeneutiskt synsätt så 

att vi kan tolka och förstå utan att lägga in för många egna fördomar.  

4.3.2. Mariannes förförståelse 
I min förförståelse bär jag med mig endast korta perioder av upplevd arbetslöshet som min 

erfarenhet baseras på. Första gången jag blev arbetslös vet jag att jag tänkte att ”åh vad skönt 

nu kan jag göra vad jag vill och titta på tv mitt på dagen osv.” Detta var endast kul en vecka 

sedan började rastlösheten gro i mig, där var ingen hemma att prata med eftersom kompisar 

och familjemedlemmar arbetade när jag var hemma. Detta gjorde att det blev fruktansvärt 

tråkigt och man fick känslan att vara ensammast i världen. Detta handlade om två månader av 

mitt liv, då kan man fråga sig hur denna rastlöshet uttrycker sig för de som varit arbetslösa i 

sex månader eller mer. Hur gör de för att hålla ångan uppe och inte tappa hoppet om att hitta 
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ett arbete? Det faktum att man behöver söka arbete i andra delen av landet, fast man kanske 

har barn och man som redan går i skola respektive jobbar heltid är helt sjukt. Man måste söka 

jobb exempel i Kiruna och får man detta jobb får man antingen flytta dit själv och skiljas från 

sin familj, eller riva upp familjen från sin trygghet och då riskera att mannen blir arbetslös 

istället. Detta skapar säkert en stor oro för de som är arbetslösa och man kan ju tänka att ju 

längre tiden går utan arbete desto mer stramas tyglarna åt. 

4.4. Urval 
Efter det att vi hade bestämt vilket socialt fenomen vi ville studera, började vi vår avgränsning 

med att bestämma oss för att vi ville intervjua långtidsarbetslösa. De har haft möjlighet att 

uppleva och fundera och kanske till och med reflektera över sina egna erfarenheter en längre 

tid än de som just blivit arbetslösa. Med vetskapen om att vi har valt ett relativt känsligt 

område att undersöka, förstod vi att det kunde vara svårt att få tag på informanter som under 

intervjun ville delge sina upplevelser till oss som forskare. Vi valde därför att göra ett 

bekvämlighetsurval, det stod tidigt klart för oss som forskare att det var den urvalsform vi 

ville använda, då arbetslösa individer kunde vara svåra att nå. Ett bekvämlighetsurval innebär 

att det inte spelar någon roll vilka informanterna är, utan istället handlar det om att alla 

informanter befinner sig i liknande situation (Bryman 2009:313). Vår önskan var att finna 

informanter i ett bundet sammanhang, som exempelvis i en Fas - 3 grupp, där vi kunde få en 

insikt i långtidsarbetslösas sociala relationer och hur deras roll och identitet tog sig uttryck, 

för att på så sätt finna ett mönster i den grupp de tillhörde. Som vi redan tidigare befarat var 

det inte lätt att få tag i långtidsarbetslösa, men vi lyckades få tag i en arbetsförmedlare som 

lovade att hjälpa oss, hon blev således vår gatekeeper. Hon talade om för oss att 

långtidsarbetslösa i samma Fas - 3 grupp inte skulle vara möjligt att finna, eftersom de var 

utspridda på olika ställen i kommunen. Vi hade som önskemål att genomföra tio intervjuer för 

att samla in tillräckligt med empiriskt material. Vår gatekeeper lyckades boka in tio stycken 

intervjuer med långtidsarbetslösa, som tillhörde samma arbetsförmedling i en kommun i 

västra Sverige. Vi fick även möjlighet att genomföra intervjuerna på samma kontor, för att 

informanterna skulle känna sig trygga i en välkänd miljö. Vi upplevde under intervjuerna att 

ämnet var väldigt känsligt för många av informanterna, vilket gjorde att några frågor i vissa 

situationer fick omformuleras eller till och med strykas. Av tio stycken inbokade intervjuer 

genomfördes nio stycken beroende på att en av intervjupersonerna inte dök upp. Under våra 

intervjuer fick vi ett väldigt intressant och brett material med många olika upplevelser som 
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informanterna delgav oss. Det gör det möjligt för oss att göra intressanta tolkningar och 

analyser. 

4.5. Presentation av informanterna 
Informanterna består av nio stycken långtidsarbetslösa. Av etiska skäl och informanternas 

utsatta position har vi valt att presentera informanterna med fingerade namn. Följande är en 

kort presentation av de intervjupersoner som deltog i vår studie för att läsaren ska kunna få en 

uppfattning om vilket kön och vilken ungefärlig ålder intervjupersonerna har: Göran ca 55 år, 

Axel ca 35 år, Iris ca 58 år, Tom ca 49 år, Susanne ca 27 år, Bertil ca 39 år, Britta ca 61 år, 

Torsten ca 50 år och Diana ca 55 år. 

4.6. Tillvägagångssätt 
Det som var viktigt för oss under intervjun, var välformulerade frågor som kunde ge oss så 

bra svar som möjligt på vår frågeställning. Vi sökte svaren på informanternas upplevelser av 

interaktioner och ritualer, sociala band och emotioner före och efter arbetslösheten. Vi var 

medvetna om att vår roll som forskare kunde skapa problem, eftersom det kunde leda till att 

informanterna hade svårt att vara avslappnade och helt sanningsenliga i vår närvaro. Fem av 

intervjuerna skedde på samma dag, på grund av den långa resväg vi hade till 

Arbetsförmedlingen. Vi blev mycket vänlig mottagna när vi anlände till Arbetsförmedlingen, 

vår gatekeeper kunde inte möta oss första intervjudagen men hon ordnade så att vi blev väl 

mottagna och vid andra dagen fanns hon på plats. Vi hade med oss dokument till intervjuerna 

med etiska aspekter (se bilaga 9.3) och informerat samtycke (se bilaga 9.2) som informanterna 

noggrant fick läsa igenom och skriva på. Vi spelade in intervjuerna på en mobiltelefon, en 

intervjuade och den andra skrev ner observerande kommentarer och inflikade ibland med 

frågor. Vissa av våra frågor fick vi förtydliga med exempel för att det skulle bli lättare att 

förstå. Det gjorde att informanterna kunde ge utförliga svar, en del var mer utförliga än andra 

(frågor bilaga 9.1). Tanken var att genomföra tio intervjuer uppdelat på två dagar med fem 

intervjuer per dag, första informanten andra dagen uteblev. Under samtliga intervjuer deltog, 

förutom vi som forskare, Annelies tvåmånaders bebis. Detta bidrog till positiva och många 

lustfyllda ögonblick när bebisen rapade eller jollrade. Det märktes tydligt hos en del 

informanter att bebisen lättade upp en spänd stämning och gav oss en chans till att komma 

informanterna närmare. Även om det inte vara några märkbara negativa effekter så hade vi i 

åtanke att det eventuell påverkade våra informanters uttryck. När intervjuerna var färdiga satte 

vi oss ner och transkriberade allt material. Det skapade en översikt på det som skulle ligga till 

grund för hela vår analys. Materialet delades upp i olika tema, där vi strök under viktiga 
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uttalanden med olikfärgade markeringspennor beroende på vilket tema de tillhörde. Materialet 

fördes sedan samman och formlerades på ett sådant sätt att det kunde presenteras klart och 

tydligt, med levande och talande citat.  

4.6.1. Arbetet med intervjuguiden 
En intervjuguide blir till ett bra hjälpmedel för oss forskare i själva intervjusituationen, vi 

satte oss ner och gjorde en analysskiss över vårt område. Det var en rekommendation som 

Karin Widerberg(2002) tipsade om i sin bok ”Kvalitativ forskning i praktiken”. Här 

diskuterade och illustrerade vi vad vi ville ha ut av våra intervjuer med hjälp av vår 

problemformulering och vårt syfte. Vi ville öka förståelsen av arbetslösas situation gällande 

sociala relationer, roll och identitet. Vi var i behov att fråga informanterna om hur deras 

sociala band förändrades när de gick från arbetare till arbetslös för att få svaren på vårt 

problem. Det var samtidigt viktigt att skapa en förståelse för informanterna behov att 

kompensera de vardagliga interaktionerna på arbetsplatsen och hur de i så fall gick till väga 

för att göra det. För att vi skulle kunna få så bra svar som möjligt på våra frågor bestämde vi 

att bryta ner dem till olika tema som i sin tur gav underlag inom det speciella område de 

tillhörde. Vi skapade utifrån analysskissen tema; 1) Yrkesroll där vi ställde frågor som 

exempel ”vad har du för allmän känsla av att arbeta?” för att skapa oss en uppfattning om hur 

informanterna såg på sitt arbete; 2) Interaktioner/sociala band, här ställde vi frågor som 

berörde informanternas umgänge med sina arbetskamrater; 3) Identitetskapande, där vi ställde 

frågor om informanterna identifierade sig med sin yrkesroll; 4) kompensation, där sökte vi 

svaren på hur informanterna försökte kompensera bristande arbetsplatsbundna interaktioner. 

Dessa teman skapade en möjlighet för oss att få en överskådlig blick på det material som 

behövdes för att besvara vår problemformulering. 

4.7. Hur fältarbetet gick 
Alla våra intervjuer gjordes i Arbetsförmedlingens lokaler som informanterna tillhörde. Varje 

intervju började med att vi tog informanterna i hand och presenterade oss. Vi hade en bebis 

med oss under intervjuerna vilket vi tyckte hjälpte till att börja samtalet och skapa en trevlig 

atmosfär. Vi talade sedan om vilken högskola vi kom ifrån och vilken utbildning vi gick, samt 

vad syftet med vår studie var. Vi hade turen att vår första informant var väldigt ”lätt” att 

intervjua och var villig att dela sina upplevelser med oss, vilket stärkte oss i vår forskarroll. 

Vår andra intervju var lite svårare och det kändes inte som om vi fick den där speciella 

kontakten med informanten. Ju fler vi intervjuade desto mer blev vi varse om att många av 

våra frågor liknade varandra och smälte ihop, detta gjorde att vi fick justera lite i frågorna till 
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nästföljande dag. De första fem intervjuerna flöt på bra där vissa informanter gav mer 

utförliga svar än andra. Redan efter första dagen fick vi fram många nya aspekter som vi 

ägnade kvällen åt att diskutera. Andra dagen började med att vår första informant inte dök upp 

till sitt inbokade möte, vilket var tråkigt. Vårt andra möte den dagen blev omtumlande, det 

gav många intressanta aspekter men satte också igång tankar och funderingar som vi 

fortfaranade bär med oss. Ett möte var väldigt laddat och känsligt vilket gjorde att en av oss 

backade helt. Den som fick bäst kontakt med informanten genomförde hela intervjun själv 

och finjusterade frågorna så att de framfördes med yttersta försiktighet. Övriga intervjuer gick 

väldigt bra och gav ett mycket brett och intressant material att analysera. Vi var väldigt noga 

med att avsluta intervjuerna positivt och att lyckönska dem inför framtiden, så att de inte 

skulle gå ifrån intervjun med tungt hjärta och hängande huvud.  

Vissa av våra informanter uttryckte sig mer levande än andra, därför använde vi fler citat från 

dessa intervjuer i vårt resultat. Detta har dock inte förändrat innehållet i vår presentation av 

vårt empiriska material. 

4.8. Validitet & reliabilitet 
I vår kvalitativa forskning var det viktigt för oss som forskare att validiteten genomsyrade 

hela vårt arbete från början till slut. Validitet innebär att man i grund och botten som forskare 

verkligen ”mäter” det som man ämnar göra. Vi var inte ute efter att ”mäta” upp ett visst 

resultat och generalisera utifrån det, istället var det viktigt för oss att syftet och temat i 

intervjuguiden passade ihop med de teorier som vi hade för avsikt att använda i vår analys. 

Reliabilitet syftar på tillförlitlighet och utförande, och om ett resultat kan återskapas och 

produceras på liknande sätt vid andra tidpunkter och med andra forskare (Kvale & Brinkman 

2009:264). Kommer exempelvis informanterna att ge olika svar beroende på vem som 

intervjuar han/hon?  Det var därför viktigt för oss att under intervjun kontrollera med 

informanten om den information som vi uppfattade stämde överrens med det som informanten 

ville förmedla och på så sätt stärka reliabiliteten i vår forskning. Det blev till en egenhändig 

kontroll av oss själva som forskare för att inte så ett frö av tvivel till vår omgivning eftersom 

det hade minskat vår trovärdighet som forskare (Kvale & Brinkmann 2009:264-265). Vi 

utgick från kvalitativt arbetsätt med en hermeneutisk inriktning, som gav en insikt i vad varje 

informant upplevde. Det innebar att vårt intervjumaterial blev unikt i den situation vi befann 

oss i när intervjun genomfördes. Fördelen med att vi valde en semistrukturerad 

livsvärldsintervju var att det fanns möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuns gång, vilket 

var till stor nytta (Kvale & Brinkmann 2009). 
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Vi var väldigt noga med att få tillstånd av informanterna att spela in samtalet under intervjun, 

vilket underlättade för oss när vi transkriberade vårt material. På så sätt kunde vi få med varje 

liten betoning och suck som informanterna uttryckte. Vi var båda närvarande under samtliga 

intervjuer, där en av oss skötte den största delen av intervjun och den andre kunde inflika vid 

behov. Vi upplevde det som positivt då vi kunde, oberoende av varandra, ställa följdfrågor 

som den andre inte hade tänkt på. Vi var medvetna om att bådas närvaro kan ha påverkat 

informanternas upplevelse av intervjun, dock inget vi märkte av. 

4.9. Etiska aspekter 
De etiska aspekterna gällande vårt arbete är ständigt återkommande, av extra vikt är att följa 

Codex (vetenskapsrådet 2008) rekommendationer, gällande regler och riktlinjer vid 

vetenskaplig forskning. Utifrån Codex rekommendationer skrev vi ner; 1) vår övergripande 

plan; 2) vårt syfte; 3) vilken metod vi skulle använda; 4) vilka risker det kunde medföra för 

informanterna att delta i intervjun; 5) att allt deltagande var frivilligt; 6) att informanterna när 

som helst kunde besluta sig för att avbryta intervjun. Det informerade samtycket (bilaga 9.2) 

skrevs sedan under av samtliga informanter. Vi skrev ner etiska aspekter (bilaga 9.3) som 

informanten hade tillgång till under hela intervjun, där det stod att allt som sades under 

intervjun skulle vara konfidentiellt och att inga namn eller annat som kunde röja deras 

identitet skulle avslöjas. Samtycket och de etiska aspekterna fick informanterna läsa igenom 

och ställa frågor på, där förklarade vi att allt intervjumaterial skulle förvaras på ett sådant sätt 

att ingen obehörig skulle kunna komma åt det. 

Det var viktigt för oss att informanterna kände att de var på en lugn och säker plats. Därför 

ägde intervjuerna rum på den Arbetsförmedling som alla informanterna tillhörde, vilket vi 

upplevde som positivt. Vi hade ändå i åtanke att detta kunde ha en negativ inverkan på de 

informanter som misstrivdes på denna plats. Det kan ha varit en möjlig orsak till att vi inte 

riktigt ”nådde” ända fram i alla intervjuer. Vi berättade för informanterna att en av 

intervjuerna skulle lämnas in fullt transkriberad till vår högskola. Eftersom ämnet vi studerade 

var så pass känsligt, var det viktigt för oss att informanterna skulle känna sig trygga och våga 

uttrycka sina innersta känslor och på så sätt svara öppet och ärligt (Kvale & Brinkmann 

2009:87). Vi var noga med att tala om att vi skulle spela in samtalet med en mobiltelefon och 

fick därefter informanternas samtycke. 
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5. Presentation av materialet 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt material som vi har samlat in under intervjuerna i 

form av ett empiriskt resultat. Vi satte oss ner och diskuterade fram vilka tema i relation till 

vår problemformulering som var aktuella för oss att använda i vår resultatpresentation. Vi 

kom fram till att två huvudteman var relevanta för oss då de utgår från vårt syfte och vår 

problemformulering. Huvudtemat är: 1) Roll och identitet med underkategorierna arbetets 

betydelse och mening, samhällets syn och identitetskapande; 2) sociala band med 

underkategorierna privata relationer, arbetsplatsanknuten interaktion och kompensation. 

Genom att presentera materialet på detta sätt vill vi skapa en adekvat och relevant bild av hur 

informanterna upplever sin rollidentitet och sitt välbefinnande efter förlorat arbete.  

5.1. Roll & identitet 

5.1.1. Arbetets betydelse och mening 
Vi började vår intervju med lite allmänna frågor om informanternas tidigare yrken och vad 

ordet arbete har för betydelse för dem. Vi ville helt enkelt skapa oss en förståelse för vad varje 

informant har för inställning till arbete, för att därigenom undersöka om arbetets betydelse 

påverkar hur de upplever sin arbetslöshet.  

För många innebär arbetet någonting som ger en mening med livet, det ger en trygghet för 

informanterna att ha ett mål med morgondagen. Att veta vad som kommer hända imorgon 

eller om en vecka är för alla informanter lika viktigt. De menar att det inte handlar så mycket 

om vad arbetsplatsen kan erbjuda för upplevelser, utan snarare att de vet vad de har framför 

sig. Arbetet blir en funktion i livet som är svår att klara sig utan, eftersom det gör att 

informanterna upplever att de tillhör något och på så sätt kan göra en skillnad i livet. Torsten 

förklarade det så här: 

”Jag vill ju påstå att det ger en uppgift... alla människor behöver en uppgift svårare än så är det inte 

och vi har olika uppgifter genom livet, en del uppfylls på en arbetsplats och en del av dem... för 

din del… det som du håller i famnen just nu (informanten tittar och pekar på Annelie som sitter 

med sin bebis i famnen)... det är så vi är skapade… det är viktigt att ha ett jobb.” 

Även om arbetet i början är tänkt som en ekonomisk trygghet visar det sig att om 

informanterna trivs och stannar kvar länge på samma arbetsplats, bli det snart till ett andra 

hem. Som Iris uttryckte det:  

”Asså, det var ju väldigt socialt de åren jag arbetade, jag arbetade 30 år på samma arbetsplats och 

för mig blev det som ett andra hem… man gjorde ju många olika arbetsuppgifter tillsammans och 
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ja… men ja dom blev ju lika betydelsefulla arbetskamraterna som dom där hemma. Dom 

inspirerade mig och gjorde arbetet jätteroligt”. 

Vi ser ett mönster, om informanterna trivs och känner att de tillför och genomför något 

meningsfullt på arbetsplatsen är det lättare för dem att identifiera sig med sin yrkesroll. På 

frågan om informanterna identifierade sig med sin yrkesroll svarade de flesta att det är i 

yrkesrollen de hittar en styrka och stolthet i livet. Om individerna kan identifiera sig med sin 

yrkesroll ger det också en stark känsla av att tillhöra, tillhörigheten är viktig för alla 

informanter utom två, genom tillhörigheten och uppskattningen från arbetskamraterna skapar 

informanterna något att identifiera sig med och fylls med positiv energi och glädje. Vardagen 

blir helt enkelt mycket lättare när de vet att morgondagen bjuder på ett inspirerande och roligt 

arbete, det skapar också en bra arbetsatmosfär med bra relationer och en trygghet, vilket 

medför att informanterna mår bra. De två informanterna, Axel och Susanne, som inte 

identifierade sig med sitt yrke, trivdes inte på sin arbetsplats och kände bara att arbetet var ett 

nödvändigt ont för att klara sig ekonomiskt. De umgicks inte socialt med någon på 

arbetsplatsen och som Susanne beskrev det:  

”Arbetet för mig var bara ett jobb, absolut ingenting jag kunde identifiera mig med. I första hand 

handlade det ju bara om det ekonomiska… Ja visst var det ju vissa rutiner också som kan vara 

skönt när man jobbar och så att man träffar andra människor så klart”. 

5.1.2. Samhällets syn på arbetslösheten 
Vi ställde frågor till informanterna hur de anser att samhället ser på deras arbetslöshet, för att 

på så sätt kunna skapa oss en förståelse för hur informanterna upplever att omgivningen 

uppfattar dem och om det i så fall påverkar deras sätt att se på sig själva och hur det berör 

dem i sin vardag.  

Alla informanterna är överens om att det inte känns bra att gå arbetslös eftersom det känns 

som att samhället och omgivningen på något sätt ser ner på dem. De uttryckte att 

arbetslösheten ger dem en känsla av att stå utanför de dagliga rutinerna i samhället. 

Informanterna menar att det sticker i ögonen på omgivningen när arbetslösa bara går hemma 

och drar benen efter sig, samtidigt som staten betalar deras löner. Trots att det är allt vanligare 

att människor blir arbetslösa så finns det en upplevelse hos intervjupersonerna att acceptansen 

för arbetslöshet i dagens samhälle minskar istället för att öka. Det var många informanter som 

uttryckte att det är konstigt, det borde vara mer accepterat, eftersom arbetslöshet är vanligt 

nuförtiden.  
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Gemensamt för alla informanter är att de försöker att inte bry sig om vad omgivningen tycker 

men att det är svårt att bara låtsas som att andras reaktioner inte betyder något. Det är inte så 

att de går runt och skäms men samtidigt upplevs det jobbigt att berätta att de är arbetslösa. 

Som Torsten uttryckte sig: 

”Speciellt i mötet med bekanta som man inte sett på ett tag och som inte vet om att man har blivit 

arbetslös, det är inte så man skäms direkt men andra människor har ju åsikter även om de inte 

säger det rätt ut, när man träffar folk känns jobbigt att säga att man är arbetslös, det är så negativt 

på något vis. Det är nästan som ett dolt handikapp som ingen riktigt vill prata om”. 

Informanterna tycker att det är jobbigt att stå utanför cirkeln med arbetande människor, 

eftersom det skapar en klyfta mellan arbetslös och arbetare. De menar att folk förväntar sig att 

man ska arbeta och gör man inte det stämplas man lätt av omgivningen. En del informanter 

menar att de helt enkelt undviker att träffa andra människor eftersom de då riskerar att känna 

sig utsatta, eftersom de redan vet att andra har förutfattade åsikter om arbetslösa. En manlig 

informant uttryckte det som att man blir behandlad som en andra klassens medborgare av 

omgivningen och att det sänker självkänslan och gör att individen skäms.  

På frågan om du någon gång har upplevt att du blivit skambelagd av omgivningen i din 

nuvarande situation, svarade Bertil så här:  

”Ja absolut det har hänt… ja speciellt det var en bekant som jag träffade och han frågade hur det 

var och ja sa att jag inte längre jobbade och då blev det en väldigt negativ stämning och så helt 

plötsligt från ingenstans kom han med tips och råd om vart det kunde finnas lediga arbeten… och 

då skämdes jag för det var som om han trodde att han plötsligt skulle hjälpa mig att hitta ett arbete 

det blev liksom lite konstigt och detta gjorde han inför min kompis också så det kändes inte alls 

bra”.  

Något som är gemensamt för alla informanter över 45 år är att det känns ganska hopplöst att 

få ett nytt arbete, eftersom det är få arbetsgivare som vill anställa äldre personer. 

Informanterna anser att det blir svårare och svårare med tiden att få ett arbete och har de 

dessutom varit arbetslösa mer än ett par år, gör det situationen ännu svårare. Informanterna 

menar att om man varit arbetslös mer än 2-3 år känns det som om både Arbetsförmedling och 

arbetsgivare anser att det inte längre finns en chans till arbete. Som Göran uttryckte det:  

”Ja asså..de säger ju att man inte ska bry sig om sin ålder, det är bara och söka men är man över 55 

år… Det är ju bara att fråga folk som jobbar på företag… så säger dom om man pratar privat att 

det är svårt”. 
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Informanterna anser att det handlar till stor del om att arbetsgivaren prioriterar att anställa 

högskoleutbildade, det är också något som alla informanter utom en saknar. De menar att det 

är som om att arbetsgivare drar en osynlig åldersgräns för vid vilken ålder de ska sluta 

anställa människor. Britta uttryckte det så här: 

”… det är som en osynlig bromskloss man har ju åldern emot sig, blir ju 62 nästa år, det är ju inte 

nån som anställer som är… eller kommit upp i den åldern. Man märker det på att man inte längre 

blir kontaktad. Det är ganska konstigt för man har kunskap som inte går att plugga sig till och som 

är… som en sorts tyst kunskap. Jag förstår det inte heller för det är ju så mycket kunskap vi inte 

kan bli fråntagna och ingen använder den heller för att lära upp yngre… sen är vi ju ganska tåliga i 

vår ålder vi blir ju inte hemma för minsta lilla. Men det är som om vi inte räknas längre…” 

Det är som om rollen i samhället förändras när man fyller 50 år uttrycker en informant och 

plötsligt är det som om de är gamla och ändå snart ska bli sjukskrivna och därför inte längre 

räknas. Många informanter menar att arbetsgivare kan uttrycka detta på ett sätt som att de 

gärna söker någon yngre eller att det i dagsläget inte finns någon ledig tjänst och därför kan de 

inte erbjuda någon anställning.  

5.1.3. Individens upplevelse av arbetslösheten 
I detta avsnitt ställde vi frågor om individers upplevelse av sin arbetslöshet, för att det ger oss 

en inblick i hur de arbetslösa ser på sig själva och vilka känslor som uppstår i de situationer 

som arbetslösheten medför och om detta påverkar deras vardagliga liv. 

Sju av nio informanter upplevde att arbetslösheten har påverkat dem både fysiskt och 

psykiskt, de upplever sig må dåligt för att rutinerna i livet plötsligt försvinner. Informanterna 

berättade att när denna trygghet försvann i samband med arbetslösheten förändrades deras roll 

och gjorde att de lättare mådde dåligt. Torsten uttryckte det som: ”… även om man själv 

upplever det att ingen annan ser annorlunda på en själv, så känner man att man värderar sig 

lägre eftersom arbetslöshet i sig inte är speciellt upplyftande om man säger så”.  

Men inte alla arbetslösa upplevde att de påverkats psykiskt och fysiskt som individer, två 

stycken informanter, Axel och Susanne, anser att arbetslösheten istället gett dem möjlighet till 

en förändring i livet. De ser det som en chans till att bryta gamla negativa invanda rutiner och 

en möjlighet att slippa att identifiera sig med sin tidigare yrkesroll, då denna inte tillfört så 

mycket i livet. Det går som en röd tråd genom intervjuerna att alla informanter utom två, mår 

psykiskt och fysiskt dåligt av att gå arbetslösa. De två informanter som inte håller med om 

detta har inte blivit uppsagda utan arbetslösheten är självvald. För de övriga informanterna 
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som har blivit uppsagda blir arbetslösheten till en stor avsaknad av den dagliga möjligheten 

att prata ”strunt” med sina arbetskamrater. Det är många av informanterna som upplever det 

som att arbetslösheten inte ger något positivt överhuvudtaget, det är en negativ sfär kring 

individen i och med att de vardagliga samtalen plötsligt försvinner. Det i sin tur leder till att 

informanterna berättar för oss att de känner sig isolerade. För även om arbetsplatsen kanske 

inte fungerar särskilt bra och det många gånger finns meningsskiljaktigheter mellan 

arbetskamraterna är det viktigt för alla informanter att ha ett mål för morgondagen. Det gör att 

de inte ger upp så lätt och inte heller saknar motivering att ta sig an nya utmaningar. En 

informant, Bertil, är speciellt utmärkande, för honom innebär arbetslösheten inte bara något 

negativt utan en total katastrof, han har förlorat all tillit till andra människor, eftersom han 

upplever att människor har svikit honom i samband med arbetslösheten. Han menar att hans 

liv gått i spillror, arbetslösheten kom som en chock eftersom han har anpassat hela sitt liv 

efter arbetet. Som han själv uttryckte det; ”… efter många år av trogen tjänst på samma 

arbetsplats så fanns inte en uppsägning i mina tankar”.  

Några informanter upplever att arbetslösheten innebär att de undviker situationer som de 

annars är sociala i, detta för att de inte vill utsätta sig för en situation där de kan riskera att 

möta före detta arbetskamrater eller liknade. Informanterna menar att känslan av att vara 

arbetslös tydliggörs och förstärks i dessa situationer, vilket gör att de skäms inför 

omgivningen. Informanterna menar att andra undermedvetet tycker synd om dem och därför 

försöker hjälpa till, men det skapar istället en känsla av skam hos de arbetslösa. Torsten 

förklarade det så här: 

”Arbetslöshet är ju tråkigt… det är som ett dolt handikapp på ett sätt, så fort det kommer upp till 

ytan så ryggar folk nästan tillbaka. Det är ju inte det att människor skambelägger mig utan det är 

en upplevelse som jag får. Jag upplever att andra människor… ja jag vet inte det kanske inte är 

socialt accepterat att vara arbetslös i det här landet längre. I samhället finns det en värdering att det 

är fult att vara arbetslös, det vet man om och bär med sig sedan barnsben, det är därför man själv 

skäms över sin situation, men sen behöver ingen annan skam belägga någon för det, det räcker att 

man själv vet om det.”  

Gemensamt för alla arbetslösa är att de i början på arbetslösheten, när de fortfarande får 

ersättning från arbetet, inte upplever det speciellt jobbigt att vara arbetslös. Det är först när de 

är tvungna att anmäla sig till Arbetsförmedlingen och begära ut a-kassa som det kändes som 

om hela livet förändrades. Informanterna uttryckte att de plötsligt tvingas anpassa sig efter 

Arbetsförmedlingens rutiner, eftersom de hela tiden är tvingande att meddela var, när och hur 
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de gör någonting, ett ständigt förklarande hur de fördriver sina dagar. Informanterna känner 

det som att plötsligt bli stämplad som en i mängden av alla arbetslösa, vilket bidrar till att 

informanterna upplever att deras roll i samhället har förändrats. De tillhörde nu den grupp av 

människor som de tidigare haft förutfattade meningar om, den grupp i samhället som de 

erkänner att de faktiskt omedvetet sett ner på tidigare. Som Torsten berättade: 

” … I början av arbetslösheten så fick jag helt enkelt ett antal månadslöner så jag hade ju lön 

ganska länge efter att jag slutat egentligen och det var ganska skönt på ett sätt för att uttrycka det 

milt, så det här att gå från anställd till arbetssökande det var så lång tid… går förändringen 

långsamt så känner man inte av dem helt enkelt, utan det är snarare när man kommer ifatt 

verkligheten och man inser att man faktiskt är arbetslös som man upplever att det blir jobbigt”.  

Informanten berättade vidare att det är först när han träffar anställda från Arbetsförmedlingen 

som han förstår att hans identitet har blivit förändrad. Plötsligt är han den som har blivit 

arbetslös, en helt ny roll i livet alltså, som han uttryckte det. 

Vi kan följa en röd tråd genom intervjuerna att informanterna skäms mer när de möter 

människor som de inte umgås speciellt ofta med, de riskerar då att ställas inför frågan: ”Vad 

jobbar du med?”. Informanterna menar att det på något sätt är underförstått i samhället att alla 

ska och bör arbeta, vilket medför att det känns jobbigt att berätta om sin arbetslösa situation, 

för i och med det har informanten berättat att han/hon har en roll i samhället som egentligen 

inte passar in. De uttryckte att de upplever att det är något väldigt skambelagt när man i 

interaktion med andra måste säga att man är arbetslös. På något sätt upplever informanterna 

att det är lättare att säga ”jag har sagt upp mig själv” eller ”att jag är mellan två jobb ”. 

Informanterna tror själva att det beror på, att som arbetslös är man rädd för att andra ska se 

ner på en, det blir extra jobbigt när andra människor kommer med tips och idéer på vart de ska 

gå för att få ett arbete. Diana sa: 

”Det känns då som att man riktigt skäms, en skamfylld situation som på något sätt förklarat att 

man inte klarat av sin livsuppgift, man upplever ju att andra människor ser ner på en och det leder 

till att man ser ner på sig själv, kanske inte ungdomar förresten för de vänder väl bara på dygnet 

och låser in sig men alla vi andra vi måste ju ändå fortsätta att leva. Självklart kanske är mer så att 

idag det är accepterat att vara arbetslös… men det är fortfaranade vi som arbetslösa som inte har 

accepterat det och jag tror att det är det som gör att vi upplever att vi skäms.” 

Arbetslösheten leder ofta till att informanterna känner sig utanför gemenskapen, att de inte 

längre passar in i samhället som de uttycker det, de vet av erfarenhet att andra människor kan 

reagera när de berättar att de är arbetslösa, de känner sig medvetna om att de blir en outsider. 
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Då försöker de istället, för att slippa skämmas, vid mötet med andra undvika ämnet eller leda 

in samtalet på annat. Något som vi ser att alla informanter uttrycker, är att om de kan säga att 

de arbetar ett par timmar i månaden eller en vecka då och då, så mår de bättre. För det 

viktigaste är inte att ha ett fast arbete utan att överhuvudtaget kunna säga att man arbetar. Som 

Iris berättade: 

”När man går på timmar så är det lättare att slippa identifiera sig som arbetslös, man har ju liksom 

ett jobb å då spelar det ingen roll om det är 5 timmar i veckan eller 40 det är i alla fall ingen annan 

som vet hur mycket man arbetar. Det viktiga är att man kan säga att man arbetar” 

 Tom uttryckte det på ett liknande sätt: 

”Det viktiga är att det inte är någon som vet att jag är arbetslös, jag har haft turen att vara på en 

praktikplats där jag kunde ha mina arbetskläder, det gjorde ju att ingen vet om man är arbetslös 

eller jobbar, eftersom alla förknippar mig med arbetskläder så blir det först jobbigt när jag måste 

ha vanliga kläder”.  

I detta avsnitt ser vi att det är viktigt hur informanterna kan presentera sig för omgivningen, 

för de allra flesta hänger välbefinnandet ihop med hur de blir bemötta av samhället. Det är 

många som berättar att det är betydelsefullt att familjen och närmsta vännerna ger stöttning 

och uppmuntran eftersom det genererar i en bättre självkänsla. Som Iris förklarade det: ”Man 

trodde ju inte att livet skulle bli så annorlunda… så det gör att man tappar självförtroendet… 

man blir mer och mer osäker… man tappar självförtroendet.” 

Som Diana menade: 

”Jag kan säga att jag har haft perioder av det.. det kan jag säga… det här orkar jag inte nu stänger 

jag in mig… annars är jag väldigt social och har lätt att ta kontakt… men visst det har varit många 

tillfällen då man har tyckt att man är värdelös… och nu orkar jag bara inte längre… men då stöttar 

vännerna mig och får mig på bättre humör… det är viktigt för självkänslan” 

Det finns två viktiga aspekter som vi kan följa som ett mönster i våra intervjuer. Den första är 

att upplevelsen av arbetslösheten blir väldigt påfrestande i väntan på att få ett svar från en 

arbetsgivare. Själva arbetslösheten i sig är inte så jobbig utan i relation med ovisshet om 

framtiden upplever informanterna det jobbigt. Informanterna berättade att det är riktigt 

påfrestande att inte veta om eller när de skulle få ett arbete, eller om de som så många gånger 

förut får höra att de tyvärr inte kommer bli erbjudna en anställning. De berättade vidare att 

varje ”Nej” från en arbetsgivare gör att de helt enkelt blir medvetna om sitt misslyckande och 

att det på så sätt medför att de ser ner på sig själva. Den andra aspekten är att individerna, vid 
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arbetslöshet, skiljer sig från omgivningen rent ekonomiskt. De upplever att på grund av den 

sämre ekonomin kan de inte umgås med vänner på samma sätt som tidigare, de uttrycker att 

de inte har råd att följa med när vännerna hittar på gemensamma trevligheter. På så sätt tappar 

informanterna sitt umgänge eftersom det blir till en klyfta mellan vännerna. Så här väljer Axel 

att uttrycka det: ”Det ekonomiska gör att kontakten till sist dör ut, man får ju så mycket 

mindre att röra sig med i månaden, det är en situation som inte är så jävla rolig och det 

påverkar ju också ens sociala kontakter”. 

5.2. Sociala band 

5.2.1. Förlusten av den arbetsplatsanknutna interaktionen 
Vi började med att ställa frågor om interaktioner och sociala band för att få en bättre bild över 

hur arbetslösas relation gentemot omgivningen har förändrats sedan de blivit arbetslösa. Detta 

gjorde vi genom att exempel ställa frågan: Har din relation med arbetskamraterna förändrats 

sedan du blivit arbetslös?  

Alla informanter är överrens om att relationerna till arbetskamraterna har förändrats väldigt 

mycket sedan de blivit arbetslösa, även om de trodde eller tänkte att så skulle det aldrig få bli. 

Men de upplever att när de stod där arbetslös var det inte längre så lätt att behålla kontakten 

med de arbetskamrater som fortfarande arbetar. Informanterna menar att när de blev 

arbetslösa förändrades så mycket i livet att även om man inte vill det, så påverkas den sociala 

omgivningen. En del informanter uttryckte att de inte umgicks med sina arbetskamrater annat 

än under arbetstid, dock innebar arbetskamraterna ändå en stor trygghet som gav en mening 

med livet. Vi kan se att den arbetsplatsbundna interaktionen som uteblir gör ett stort avtryck 

hos informanterna, som en form av saknad i livet. Sju av nio informanter menar att 

arbetskamrater är otroligt viktigt i livet, även om arbetskamraterna inte alltid är samma är det 

ändå vänner som ger en mening med livet. De två informanter som inte håller med om detta 

har sagt upp sig själva, de anser visserligen att det är bra med arbetskamrater men att det inte 

är något viktigt i livet. Båda två menar att arbetskamraterna finns där men de fyller ingen 

direkt funktion i livet, de får dem inte att känna sig otrygga men de tillför inget heller. En av 

informanterna, Susanne, menade att hennes eget sociala nätverk är så stabilt och bra att hon 

inte behöver fler vänner. Hon hade iallafall inget gemensamt med sina arbetskamrater som 

hon själv väljer att uttrycka det, hon ser arbetslösheten som en möjlighet att utvecklas och är 

inte oroligt inför framtiden. Den andra informanten, Axel, upplever att han blev orättvist 

behandlad och kände sig inte uppskattad, han höll därför en distans till sina arbetskamrater. 

Han menar att han aldrig blev känslomässigt involverad i sina arbetskamrater och kände 
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därför ingen avsaknad på arbetsplatsanknuten vänskapskrets. Sju av nio informanter upplever 

att den dagliga kontakten på arbetsplatsen är viktig och det är därför något betydelsefullt som 

förloras i och med arbetslösheten. Det verkar egentligen inte spela så stor roll vilka känslor 

som uppstår i de arbetsplatsanknutna relationerna, för även om det många gånger uppstår 

konflikter och ledsamheter, visar det sig att arbetskamraterna trots allt ger en positiv känsla 

och ett välbefinnande. Denna känsla leder till att det blir mer roligt på arbetsplatsen och 

inspirerar arbetskamraterna att umgås snarare än att det leder till problem. Informanterna 

informerade oss om att deras arbetskamrater många gånger ger dem ett starkt självförtroende 

och en roll som de kommer att trivas med. En informant menade att det blir till en känsla av 

att ”så länge man har arbetskamrater” slipper man vara ensam och då uppleva sig värdelös. 

Som Iris uttyckte sig: 

”Självklart uppstår det många gånger konflikter på arbetsplatsen det finns inget arbetsteam som 

inte har några oenigheter och även om vi var oense ibland så försökte vi ändå alltid stötta varandra. 

Eftersom vi aldrig var mer än fyra till fem arbetare åt gången så fick vi väldigt ofta sköta oss själva 

och i och med det var vi helt enkelt tvungna att lita på varandra.” 

Vi ställde också en fråga om informanterna anser att de ger upp sin egen vilja för att behaga 

sina arbetskamrater, vi gör detta för att se om individerna är beredda att göra avkall på sina 

egna känslor för att inte skapa konflikter på arbetsplatsen. Vi vill helt enkelt se hur långt de är 

beredda att gå, för att inte riskera att bli ovänner med sina arbetskamrater. Alla informanter 

menar att de har, någon gång under sin arbetstid, undvikit att uttrycka sina känslor och tankar 

för att inte skapa konflikter på arbetsplatsen. Vissa informanter uttrycker att de inte vill visa 

sina känslor för att de är rädda att väcka anstöt hos övriga i arbetsteamet. Någon nämner att 

även om det är jobbigt att göra som alla andra, så försöker man ändå agera som sina 

arbetskamrater och håller därför inne med sina åsikter för att skapa mer trivsel på 

arbetsplatsen. Informanterna medger att de ibland låtsas att saker är mer intressanta bara för 

att inte bli utanför. Som Iris menade det: 

”När man arbetar tillsammans gäller det helt enkelt att hålla uppe glädjenivån på arbetsplatsen man 

måste peppa sig själv för att orka vidare kanske inte så att man helt måste ge upp sina egna åsikter 

inför arbetskamraterna men för cheferna ja. ” 

5.2.2. Förändringen av de privata relationerna 
Vi ville i detta tema skapa en förståelse av den förändring som uppstår i privata relationer när 

informanterna blev långtidsarbetslösa. Vi ställde frågor om informanterna upplevde att deras 
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vänskapskrets har blivit förändrad sedan arbetslösheten och om de känner att de har 

tillräckligt med sociala kontakter.  

Som många av informanterna uttrycker det, finns det absolut ingenting positivt med 

arbetslösheten. Men när vi gräver lite mer på djupet inser vi att många faktiskt upplever något 

positivt när det gäller de privata relationerna. Informanterna nämner att de får mycket mer tid 

med familjen, vilket gör att många av dem beskriver det som att de har kommit familjen 

närmare. De upplever att de plötsligt får mer tid tillsammans att göra saker de inte har hunnit 

med tidigare. Några informanter har börjat renovera sina hem tillsammans med sina nära och 

kära, något som de länge har planerat, men först nu finns tid att genomföra renoveringen. 

Informanterna berättar att det finns mer tid för familj, barnbarn och utrymme till utflykter. En 

informant berättar att han har fått mycket mer tid med sin son, att han inser att det är en viktig 

del i hans liv som tidigare har gått förlorad när han arbetade mycket. Tom förklarade på 

följande sätt: 

”Det är positivt att jag är lite närmare min familj, framförallt min son som jag fått tillbringa 

mycket mer tid med och det är jag jätteglad för och han älskar att vara med mig. När man jobbar är 

man trött och man har inte lika mycket ork, det är guld värt att få vara lite mer med familjen och 

ge dem kärlek och kunna vara tillsammans och leka och göra saker som dom tycker är roligt och 

att de vill vara med sina föräldrar och göra något tillsammans”. 

Informanterna uttrycker att till skillnad från relationerna till familjen som har blivit bättre, blir 

istället relationerna med vänner och bekanta till det sämre. Här är det många av informanterna 

som upplever att arbetslösheten är ett hinder för att kunna fortsätta umgås med sina vänner, 

där ekonomin har en betydande roll eftersom den minskade inkomsten bidrar till att det blir 

för stor kostnad att besöka vänner som är bosatta på annan ort, eller att hänga med på 

gemensamma utflykter som bekantskapskretsen gör. Några av informanterna uttrycker att 

ekonomin påverkar i så stor utsträckning att de till sist undviker sin vänskapskrets, på grund 

av att de inte längre har möjlighet att leva upp till sina vänners standard. De blir på så sätt 

utanför eftersom de väljer att undvika kontakten med sina tidigare vänner. Vi ser ett mönster 

att de vänner som informanterna träffar på fritiden exempelvis genom idrott, politik eller 

andra cirklar blir till viktiga relationer. Som Britta uttryckte: 

”Jag upplever att det sociala jag har på fritiden i min hantverkscirkel har blivit bättre, plötsligt 

känner jag att det finns där mer än någonsin, samtalen där gör att jag känner att de stöttar och finns 

där när jag behöver någon och ju närmre vi har kommit desto tydligare är det att vi förstår 

varandra”. 
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5.2.3. Kompensation 
Utifrån vår förförståelse antar vi att den arbetsplatsanknutna relationen måste betyda mycket 

för de arbetslösa. Vi anser att informanterna har ett behov av att kompensera den tid som 

tidigare spenderats på arbetet, med andra aktiviteter. Vi ställde i detta tema frågor som kan ge 

oss svar på hur de arbetslösa kompenserar för sina förlorade arbetsplatsanknutna relationer för 

att på så sätt skapa en förståelse för hur individerna agerar för att öka sitt välbefinnande.  

Vi upptäckte att informanterna inte alls verkar vara medvetna om hur mycket den 

arbetsplatsanknutna relationen påverkar vardagen, förrän arbetslösheten var ett faktum. 

Informanterna uttryckte att det finns väldigt mycket tid som plötsligt behöver fyllas med 

aktiviteter när långtidsarbetslösheten är ett faktum. Informanterna blir plötsligt medvetna om 

hur stor social del arbetet har gett. I början upplevde samtliga informanter att det var skönt att 

vara lite ledig, att inte ha tider att passa, samt att kraven på anpassning till omgivningen 

minskade. Informanterna beskrev att de upplevde det som en semester i början av 

arbetslösheten, men att de snart blev ganska varse om att denna semester innebar sämre 

ekonomi. Vetskapen om att den kanske kommer vara livet ut är en orsak till att många 

plötsligt mår psykiskt sämre. För att försöka tränga undan de känslorna menar många av 

informanterna att det är viktigt att ha en annan sysselsättning i livet. Det är inte alltid så att 

sysselsättningen behöver genomföras ihop med någon annan, under dagtid är det snarare att 

de känner att de vill kompensera tiden de går hemma med att exempelvis baka, göra 

trädgårdsarbete eller städa. För andra informanter blir datorn och tv-spel en viktig pusselbit 

under dagen för att få tiden att gå. De informanter som uttrycker att det trots arbetslösheten 

upplever att vardagen är förhållandevis bra, har också ett väldigt rikt socialt umgänge där man 

delar gemensamma intressen. Det visar att de informanter som har mycket aktiviteter och då 

framförallt lagsport, kan kompensera mycket av förlusten av arbetsplatsanknuten vänskap. De 

som är medlemmar i en förening får extra hjälp av sina föreningsvänner att må bättre och det 

hjälper informanterna att hålla huvudet ovanför vattenytan, som de uttrycker sig. Tom sa: 

 ”Om jag inte hade haft fotbollen då hade det varit jobbigt med den sociala biten, för fotboll ger 

mycket socialt, du har med mycket folk att göra… sporten gör mycket annars hade det varit 

mycket jobbigare.” 

Det är inte så att detta medlemskap i föreningarna är något nytt som de har införskaffat sig 

under arbetslösheten, det är snarare så att denna del av livet blir viktigare efter arbetslösheten. 

Endast en informant, Bertil, skiljer sig från mängden och gör att vi under intervjuns gång blir 

varse om att arbetslösheten i detta fall upplevs extra svårt. Istället för att försöka umgås med 
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andra människor och på något sätt vara social, väljer informanten att isolera sig. Han uttryckte 

att han upplever sig deprimerad och nedstämd, han säger att han ibland upplever sig djupt 

olycklig. Han berättade att han inte har någon stabil relation till sin familj, inte heller speciellt 

många nära vänner. Under arbetslösheten har han slutat med sina intressen, det är helt enkelt 

inte roligt längre, som han uttyckte sig, det blir till en negativ spiral. Alla övriga informanter 

är överrens om att trots att de har ett rikt socialt liv utanför arbetsplatsen, kommer aktiviteter 

aldrig fullt ut kunna kompensera för den arbetsplatsanknutna vänskapskrets som går förlorad.  

Bertil berättade: ”Kaffebordssamtalen har man ju inte längre… ähh och det kan vara rätt 

trevligt att ha någon att bara prata nyheter med och det har jag inte nu… de e ju så att man 

behöver prata om inget speciellt ibland”. Iris förklarade det så här: ”Det är ju 

arbetskamraterna… man saknar jättemycket, man kan inte kompensera dessa tillräckligt. Det 

kom ju naturligt när man var på arbetsplatsen nu är det ju svårare.” 

Informanterna uttryckte att hur mycket social sysselsättning de än har kan de inte kompensera 

för sina förlorade arbetsplatsanknutna vänner, eftersom det ger den där vardagliga kontakten 

som gör att individerna kommer varandra nära. Endast de två informanterna som har sagt upp 

sig själva på grund av vantrivsel känner att arbetskamraterna inte fyller någon funktion i livet. 

Informanterna som är väldigt aktiva och sysselsätter sig med olika aktiviteter berättar att de 

inte vill stanna upp för länge, för då kommer känslorna snabbt ifatt att de befinner sig i en 

jobbig livsituation. Ett par stycken av informanterna berättade att det blev jobbigt att hantera 

de känslor som uppstod och att de känslorna gör att det blir lättare att man känner en psykisk 

ohälsa.  

5.3. Resultatsammanfattning 
Vi vill förtydliga något i sammanfattningen som vi vet kommer att bli viktigt att lyfta fram 

senare i vår analys och det är den individuella upplevelsen av arbetslösheten. Därför att det 

förklarar vilka faktorer som påverkar hur individerna upplever och hanterar sin arbetslöshet. 

Det är två intervjuer som skiljer sig från mängden som gör att vi förstår varför informanterna 

upplever sin arbetslöshet på olika sätt, att upplevelsen är högst individuell. Vår ena informant, 

Susanne, skiljer sig på så sätt att hon ser arbetslösheten som en möjlighet att utvecklas inom 

ett nytt område. Hon känner heller ingen avsaknad av den arbetsplatsbundna vänskapen, 

eftersom hon har så många vänner runt sig, anser hon att den är totalt oviktig i hennes liv. 

Hon menar att hon nog inte har varit så populär på arbetsplatsen i alla fall. Det är stor skillnad 

mot vår andra informant, Bertil, som efter flera år på samma arbetsplats tar arbetslösheten 

mycket hårt. För honom innebär arbetslösheten en katastrof, han menar att hela hans liv gått i 
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spillror, eftersom den enda vänskapskrets han har kommer från arbetsplatsanknuten vänskap. 

Den betyder mycket för honom eftersom han inte har någon stark familjerelation, han 

uttrycker att arbetslösheten är ett totalt mörker därför att han har förlorat sina vänner. Detta är 

väldigt intressant för oss eftersom vi i vår problemformulering vill belysa hur arbetslösheten 

upplevs och hur avsaknaden av arbetsplatsbunden vänskap och sociala relationer är av 

betydelse för individernas välbefinnande. 

Vi ser i vårt tema, arbetets betydelse och mening, att informanterna som upplever 

arbetsplatsen som trygg, säker och ger mycket god vänskap trivs på sin arbetsplats. 

Arbetsplatsen genererar en god känsla som skapar en funktion i livet som är svår att klara sig 

utan, där informanterna menar, att eftersom de spenderar så mycket tid på arbetsplatsen, att 

arbetskamraterna har blivit som en familj och arbetsplatsen som ett andra hem. De som inte 

såg arbetet som annat än nödvändigt behövde inte heller agerar efter arbetsplatsens regler och 

hamnade därför utanför gruppen. De personerna identifierade inte sig med sin yrkesroll utan 

kände mest att de höll inne med egna känslor och tankar för att inte skapa konflikter med 

arbetskamraterna. För många medför arbetslösheten att identiteten och rollen i livet 

förändrats, men så länge de har haft sina arbetskamrater slapp de känna sig ensamma och 

värdelösa, oberoende av andra vänskapsrelationer. Men i och med arbetslösheten, förändrades 

de dagliga rutinerna och informanterna hamnade utanför.  

Vi ser i intervjuerna att upplevelsen av arbetslösheten kommer av individernas egna 

uppfattningar om hur omgivningen ser på deras arbetslöshet. Informanterna anser att 

arbetslösheten har påverkat dem både psykiskt och fysiskt som individer, det är inte den egna 

känslan som är värst utan det är hur omgivningen tar deras arbetslöshet. Ett för oss mycket 

intressant tema att analysera under den individuella upplevelsen av arbetslösheten.  

Vi har fått in många intressanta svar på hur informanterna upplever sig bemötta av sin 

omgivning, det går som en röd tråd att alla upplever en skamkänsla i mötet med omgivningen. 

Kanske inte så mycket genom omgivningens förväntningar på dem, utan snarare deras egen 

syn på sig själv. Gemensamt för alla informanter är de vill kunna presentera sig själva på ett 

sätt som motsvarar samhällets förväntningar, det är därför viktigt att kunna säga att man har 

ett arbete oberoende på hur mycket man arbetar. Arbetslösheten innebär även en förändring 

för den ekonomiska situationen, vilket gör att många informanter mår mycket dåligt. En 

sämre ekonomi bidrar till att de inte alltid kan uppfylla familjens och vännernas 

förväntningar. Men också en känsla av att omgivningen många gånger tycker synd om dem 
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och vill erbjuda sin hjälp, det gör att de skäms över sin situation, eftersom det blir en 

påminnelse om arbetslösheten. 

Alla utom en informant, Susanne, upplever att arbetslösheten är negativ, hon anser till 

skillnad mot övriga informanter att arbetslösheten är positiv. Det kommer av att hon har sagt 

upp sig själv för att kunna utvecklas, inte som för övriga informanter som blivit uppsagda. Det 

gör att hon inför sina vänner kan säga att hon är arbetslös för att studera vidare, hon upplever 

det därför inte som något negativt när omgivningens kommer med åsikter om hennes 

arbetslöshet.  

På frågan om informanterna upplever något positivt med arbetslösheten får vi nästan det 

enhetliga svaret ”nej”(ej Susanne), men när vi fortskrider med intervjun visar det sig att 

många trots sämre ekonomi, känner att närheten med familjen uppväger den ekonomiska 

förlusten. Många informanter anser att den tid de kan spendera med familjen är värdefull 

eftersom detta tidigare inte varit möjligt. Gemensamt för alla är att de behåller samma 

vänskapskrets även om den visar sig minska vid arbetslösheten, har ingen av informanterna 

startat upp något nytt kontaktnät. De informanter som tidigare bara har umgåtts med 

arbetskamrater anser att livet blivit händelselöst, negativt och tråkigt, eftersom de har stor 

brist på sociala interaktioner. Finns det inte tillräckligt med nära vänner eller en stöttande 

familj så slår förlusten av arbetsplatsanknuten vänskap hårdare, som vi ser med informanten 

Bertil, vars enda vänskapskrets består av arbetsplatsanknuten vänskap. Mycket intressant för 

oss att använda i vår analys om de sociala relationernas betydelse för individers 

välbefinnande.  

Under temat kompensation ser vi att många informanter försöker att komprensera de 

arbetsplatsanknutna relationerna genom att sysselsätta sig med diverse aktiviteter, allt för att 

inte fastna i ett negativt tankemönster. Det spelar ingen roll om det är tillsammans med nära 

vänner eller bara ytliga kontakter exempelvis genom en förening, det viktiga är att få ett 

socialt utbyte. Det handlar om möjligheten att kunna fylla ut tiden som tidigare spenderats på 

arbetsplatsen, de informanter som lyckas till viss del med detta, mår betydligt bättre än de 

informanter som saknar andra aktiviteter eller annat umgänge. Alla är dock eniga om att de i 

full utsträckning inte går att kompensera förlusten av arbetet och arbetskamraterna. Hur 

mycket informanterna än försöker att sysselsätta sig, så är de rädda att stanna upp och tänka, 

av oro för att negativa känslor kring arbetslösheten ska hinna ifatt.   
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Genom detta empiriska resultat kan vi nu genomföra en socialpsykologisk analys relaterat till 

vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

6. Analys och tolkning 
Vi önskar i analysen att skapa en förståelse för vilken betydelse långtidsarbetsarbetslöshet har 

för individers roll i samhället och hur relationerna förändras i det sociala livet. Genom att 

sammanfoga vårt empiriska material med våra tidigare presenterade teorier, önskar vi med 

hjälp av våra analytiska ramar förstå problemet med långtidsarbetslöshet. Vi börjar vår analys 

med att utgå från individernas egna upplevelser av arbetslösheten för att på så sätt kunna 

besvara frågan: hur förlusten av arbetsplatsbundna interaktioner påverkar individers roll och 

identitet. Vidare analyserar vi vilka konsekvenser förändringarna får för individernas 

välbefinnande genom att belysa vilken betydelse de sociala relationerna har för individernas 

välbefinnande. Slutligen kommer vi i vår analytiska slutsats knyta samman vårt material för 

att på så sätt kunna förstå och förmedla vilken relevans långtidsarbetslöshet har för individers 

funktion i samhället och hur deras relationer omskapas i det sociala livet. 

6.1. Den individuella upplevelsen av arbetslösheten 
Vi ser utifrån vårt empiriska material att det gemensamma för våra informanter, att arbetet är 

en stor trygghet som ger en positiv känsla som behövs för att skapa ett välbefinnande och ger 

samtidigt en mening med livet, ett mål med morgondagen. I interaktionen på arbetsplatsen 

uppstår en energi som gör att informanterna mår bättre och det i sin tur skapar ett beroende 

hos individerna som gör att de vill fortsätta gå till arbetet. Utifrån Collins (2004) teori om 

interaktionsritualer ser vi att det är en positiv motivationskraft som leder till bra 

självförtroende och som ger individen en känsla av att vara någon (Collins 2004). På 

arbetsplatsen ser vi att våra informanter har skapat en relation till sina arbetskamrater som gör 

att de känner sig betydelsefulla och omtyckta, vi tolkar detta med hjälp av Jönsson och Starrin 

(2000) som skriver att arbetsplatsen är ett ställe där individer får en chans att lära känna nya 

människor och känna sig viktiga, det kommer ur den positiva energin som mötet med 

arbetskamraterna genererar i. Arbetsplatsen är ett sammanhang där många människor möts 

och blir presenterade för varandra utan att tidigare delat något gemensamt. Det är i många fall 

en totalt främmande plats som ställer krav på individens agerande och förmåga att följa de 

sociala regler som finns. Det handlar om att passa in och agera precis som övriga 

arbetskamrater för att inte sticka ut från mängden. För många individer handlar arbetet om 
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prestige och social status men framförallt om en plats där man får en social funktion och 

skapar sig en identitet (Jönsson, Starrin 2000).  

På en arbetsplats ställs krav på att anpassa sig till omgivningen på många sätt. Som vi visar i 

vår resultatdel krävs det ibland att informanterna håller inne med sina egna känslor och inte 

alltid säger vad de själva tycker och tänker för att bli accepterade. Vi tolkar det med vad 

Collins (2004) menar, ett kollektivt samförstånd som gör att alla individer anpassar sig efter 

de sociala regler som finns på arbetsplatsen, en form av social press som leder till konformitet 

och en mycket stark sammanhållning (Collins 2004). Detta samförstånd syns tydligt hos våra 

informanter som arbetat länge på samma arbetsplats eftersom det är så stark sammanhållning 

att arbetsplatsen blir till ett andra hem och där arbetskamraterna blir minst lika betydelsefulla 

som familjen där hemma. Orsaken till detta kan vi förklara med hjälp av Collins teori där 

stark sammanhållningen på arbetsplatsen gör att arbetstagarna agerar likadant. Informanterna 

uttrycker tydligt att de vill anpassa sig till vännerna på arbetsplatsen eftersom det gör det 

lättare och minskar risken för konflikter. Vi förstår det med hjälp av Collins att informanterna 

blir konforma för att inte bli utanför och för att vara ett välfungerande team. I denna 

konformitet uppstår en stark positiv energi som skapar en trivsel och som gör att individerna 

fortsätter att sträva efter denna känsla (Collins 2004).   

I den starka sammanhållning som finns på arbetsplatsen upplever informanterna att det är lätt 

att identifiera sig med sin yrkesroll. Det är i yrkesrollen som de upplever en styrka och känner 

stark tillhörighet till sina arbetskamrater, som i våra intervjuer visar sig vara väldigt viktigt för 

självkänslan. Det kan förklaras med Goffmans (2007) teori att vi individer har ett stort behov 

av att agera genom roller, vi använder roller för att klara av samspelet med omgivningen och 

skydda vår inre kärna eftersom det är där vi är sårbara. Vi ser att våra informanter agerar i 

olika roller beroende på den sociala struktur som de befinner sig i, för att passa in på sin 

arbetsplats, genom rollen kan de agera efter hur de tror att omgivningen vill att de ska vara 

(Goffman 2007). Efter flera år på samma arbetsplats börjar individen allt mer anpassa sig efter 

sin yrkesroll, tills det en dag inte går att skilja yrkesrollen från individens identitet. Detta kan 

vi knyta till vårt resultat att rollen helt enkelt blir, genom gestaltning, till en del av 

informanternas ”jag”, ju starkare trovärdighet informanternas roll har desto större anknytning 

har informanterna till sin yrkesroll. Det blir på samma gång ett måste för individen att i 

interaktion med andra skapa samma definition av verkligheten och detta görs genom att styra 

intrycken så att rollen blir äkta (Goffman 2007). När våra informanter under 

långtidsarbetslösheten inte längre kan identifiera sig med sin yrkesroll, uppstår en otrygghet 
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eller som en informant beskriver det, ett totalt mörker som ger väldigt låg självkänsla. Den 

informant vars svar skiljde sig från alla andras har tidigare i sitt liv haft det mycket tungt. Med 

hjälp av Goffman kan vi skapa en förståelse att hans beteende kommer av att han totalt levt 

sig in sin yrkesroll för att på så sätt slippa identifiera sig med sin egen identitet. Istället ger 

yrkesrollen honom kraft att agera efter omgivningens sociala regler, för att på det sättet 

slipper han riskera utanförskap (Goffman 2007).  

Det kan också bli som för två av informanterna, Susanne och Axel, som upplever att det 

sociala umgänget med arbetskamraterna inte spelar någon roll. Det är ju bara ett nödvändigt 

ont att gå till arbetet och det ger ingenting mer än en ekonomisk trygghet och även som 

arbetslös får man en inkomst. Gemensamt för de båda är att de har mycket vänner utanför 

arbetsplatsen som stöttar dem och som delar deras värderingar. Eftersom de har det stödet är 

de inte oroliga för att skapa konflikter på arbetsplatsen genom att uttrycka sina åsikter. Deras 

sociala nätverk är så starkt att de känner att deras egna åsikter är viktigast och därför inte blir 

konform med övriga arbetskamrater. Det kan förklaras med Scheffs (1990) teori att dessa två 

informanter inte försöker nå någon optimal differentiering eftersom arbetskamraternas 

bemötande inte spelar någon roll. Det viktigaste är att de själva mår bra och istället som 

Scheff menar gör de en över- differentiering eftersom de inte ger upp sin egen vilja för 

gruppens bästa. Informanterna menar att det inte gör sig till för att passa in i gruppen, andras 

åsikter spelar ingen roll, men det gör också att de inte är så populära på sina arbetsplatser, som 

de uttrycker det. Det kan tolkas med hjälp av Scheff som menar att, om individerna inte vill 

acceptera omgivningens sociala regler finns risken att de skadar de sociala banden och därför 

blir utanför. Informanterna måste forma sig efter osynliga regler och vara konforma för att 

upprätthålla de sociala banden som finns på arbetsplatsen, ett hänsynsemotionssystem och ett 

högeffektivt regelverk som alla på arbetsplatsen måste förhålla sig till (Scheff 1990). 

Vi ser utifrån vårt empiriska material att informanterna upplever arbetslösheten som svår på 

många sätt, både psykiskt och fysiskt. Den egna självkänslan sjunker i takt med hur länge de 

varit arbetslösa, i början är det inte så farligt men allt eftersom tiden går inser de att deras 

egen syn på sig själva börjar förändras. Det är inte deras egna känslor kring arbetslösheten 

som är värst utan hur omgivningen betraktar dem, eftersom individer tolkar sin egen självbild 

genom betraktarens ögon. Vi ser på oss själva så som vi blir bemötta, förstår vi med hjälp av 

Goffman (2007) att informanterna blir medvetna om sina egna fel och brister när de upplever 

sig som misslyckade i relation till omgivningens förväntningar på dem själva (Goffman 

2007).  
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Informanterna menar, att efter en viss ålder förväntar sig andra människor i samhället att man 

ska ha ett arbete, samtidigt anser arbetsmarknaden att är man över 50 år är man för gammal 

för att få ett jobb, det blir en kraftig kontrast. Våra långtidsarbetslösa känner av denna kontrast 

när de i interaktion med sin omgivning får negativa uttalade eller outtalade kommentarer, de 

känner att de inte lever upp till de förväntningar som samhället ställer. Att vara arbetslös 

innebär att vara utanför och i en utsatt situation, eftersom de vet att arbetslöshet väcker 

negativa känslor hos andra individer. Vi menar att informanterna axlar en roll som arbetslös 

och placeras därför in i ett fack av omgivningen. Ett fack av individer som många vill undvika 

att umgås med därför att det väcker obehagliga känslor (G. Blau, m.fl. 2013). Informanterna 

berättar att det är lättare att presentera sig för omgivningen när de har ett arbete och kan 

identifiera sig med sin yrkesroll. Med hjälp av Goffman (2007) kan vi skapa en förståelse att 

det innebär en trygghet för informanterna att presentera sig genom en roll eftersom det blir 

enklare att agera utifrån omgivningens förväntningar (Goffman 2007). Det blir svårare som 

arbetslös, när de inte har sin yrkesroll kvar, för då förvinner en del av den trygga 

identifieringen. Det leder till att deras interaktioner med andra människor blir både pinsamma 

och skamfyllda och resulterar i att de känner sig utsatta. De misslyckas därför att skapa 

positiva upplevelser och därmed skapa sig ett välbefinnande. Speciellt om det under samtalets 

gång kommer upp frågor kring arbetet, då känner informanterna snabbt av en negativ 

stämning. Det kan vi förklara genom den emotionella energi som uppstår i mötet mellan de 

långtidsarbetslösa och dess omgivning. När de arbetslösa informanterna presenterar sig och 

berättar att de är arbetslösa uppstår en negativ energi i mötet, som skapar en känsla av skam 

hos informantera, eftersom de inte följer de osynliga regler i samhället som säger att alla ska 

arbeta (Scheff 1990). När mötet blir negativt för våra informanter bli det till en misslyckad 

interaktionsritual där flödet av emotionell energi blir så lågt att det bidrar till att de får dåligt 

självförtroende och de kan leda till avsaknad på initiativförmåga (Collins 2004). Det blir även 

en situation som kan upplevas både smärtsam och pinsam och som följer med individen även 

efter mötet. Det förklarar att den emotionella energin som uppstår i en interaktion har stor 

betydelse för individers välbefinnande, utan det positiva energiflödet är det risk att 

informanterna blir deprimerade (Collins 2004). Det kan i sin tur leda till att individerna ser 

ner på sig själva, men skadan blir värre om det inte finns några trygga sociala band vilket kan 

förklara varför en informant, Bertil, helt undviker all social kontakt och isolerar sig. Bertil blir 

speciellt intressant för oss eftersom hans situation bidrar till att vi kan skapa en förståelse för 

hur viktiga stabila sociala band är, hans avsaknad på fungerande sociala band blir ett tydligt 
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tecken på att tilliten till andra människor försämras och sätter honom i en skamfylld situation 

(Sheff 1990).  

Många av våra informanter uttrycker att de tycker det skönt att arbeta ett par timmar i veckan 

eller några tillfällen i månaden. De kan då i samtalet med andra säga att de arbetar, vilket gör 

att det inte blir samma negativa stämning i mötet. Ett positivt möte genererar positiv energi 

vilket gör att det inte upplever sig utpekade av omgivningen och då uppstår ingen skamkänsla 

(Scheff 1990). Som vi presenterade i resultatet var det en informant, Susanne, som hade sagt 

upp sig själv och, som inte brydde sig om omgivningens reaktioner. Susanne menar att det var 

hon själv som sagt upp sig och det ger ju en annan möjlighet i livet och då ser man det som 

något positivt. Hon har inga uppfattningar om att omgivningen ser ner på henne, eller anser att 

hon skäms. Med stöd i Jönsson och Starrins (2000) forskning tolkar vi det som att det är 

förknippat med att hon saknar starka sociala band till sin arbetsplats och därför inte 

identifierar sig med sin yrkesroll. På så sätt upplever hon inte arbetslösheten som plågsam och 

skamfylld. Men det kan också komma av att hon inte ser på sin yrkesroll med status eller 

stolthet och därför inte vill bli ihopkopplad med sin arbetsroll, då kan enligt tidigare forskning 

arbetslösheten istället betyda en positiv förändring (Jönsson och Starrin 2000). Tolkningen 

stöds också med hjälp av Scheffs (1990) teori som passar bra in på att förklara varför Susanne 

inte upplever arbetslösheten på samma smärtsamma sätt som övriga informanter. Eftersom 

hon inte förknippar sig med sin yrkesroll och inte trivs på sin arbetsplats, skapar hon till 

skillnad mot övriga informanter inga starka sociala band till sina arbetskamrater. Susanne står 

långt ifrån sina arbetskamrater och det gör att hon är inte är rädd för att förlora några sociala 

band. Hon lägger därför all fokus på sitt eget välbefinnande och strävar inte efter att nå en 

optimal differentiering (Scheff 1990). Här skapar vi en förståelse för att den individuella 

upplevelsen av arbetslösheten beror på hur starka/svaga sociala band individerna har till den 

arbetsplatsanknutna relationen.  

6.2. De sociala relationernas betydelse för individernas välbefinnande 
Tidigare forskning visar hur viktigt arbete är för individers sociala band och hur en avsaknad 

av arbete kan leda till både skamkänslor och utanförskap. Arbetet fungerar som någonting 

positivt för individerna, som ger stadiga sociala band som förhindrar ett utanförskap i 

samhället och som ger god psykisk hälsa (Piippola 2010).  

Arbetskamraterna är en viktig del i informanters liv, det är inte alltid de håller sams, men 

informanterna upplever ändå att den arbetsplatsanknutna interaktionen är ett måste för att få 
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vardagen att fungera. Det blir en stark sammanhållning och tillit på arbetsplatsen som 

informanterna inte vill vara utan. Vi skapar förståelse varför informanterna upplever denna 

känsla genom att tolka med Collins (2004) begrepp interaktionsritualer. När individer möts på 

arbetsplatsen ansikte mot ansikte påverkar de varandra med sin närvaro. De är där för arbeta 

med, ett gemensamt mål med fokus på att sköta arbetsuppgifterna och, det existerar en tydlig 

gräns för vilka som är med i arbetsgruppen. Arbetet skapar en gemenskap som gör att 

individerna anpassar sig efter varandra och skiftar i beteende och personlighet för att inte 

utmärka sig som annorlunda (Collins 2004). De positiva känslor som uppstår på arbetsplatsen 

är av vikt för informanternas välbefinnande och leder till att de vid arbetslöshet saknar sin 

arbetsplatsanknutna interaktion. Återigen kan vi se ett samband där de informanter som står 

utanför dessa interaktionsritualers gränser inte heller upplever någon saknad av sin 

arbetsplats.  

När informanterna plötsligt får sina liv förändrade genom arbetslösheten förändras även den 

arbetsplatsanknutna interaktionen. Vi ser i flertalet intervjuer att våra informanter lovar att 

hålla kontakten med tidigare arbetskamrater, men nästan ingen besöker sin arbetsplats efter 

uppsägning, eftersom det väcker minnen om deras eget misslyckande. De försöker därför 

undvika sitt tidigare nätverk för att inte behöva uppleva en skamkänsla. Vi tolkar med hjälp 

av Collins (2004) teori att det som informanterna upplever kommer naturligt ur de negativa 

energier som uppstår när mötet med tidigare arbetskamrater genererar i en känsla av obehag. 

För när mötet blir negativt uteblir den drivkraft som gör att individen trivs i gruppen, den 

negativa energin gör att informanterna istället undviker de interaktioner som utmynnar i dåligt 

självförtroende och självkänsla (Collins 2004). 

När informanterna blir arbetslösa står de plötsligt utanför den arbetsplatsanknutna relationen 

och får svårt att passa in, det är lättare i den situationen att hålla sig till sitt privata nätverk. Vi 

ser att många informanters privata nätverk också tar skada av långtidsarbetslösheten eftersom 

informanterna själva väljer att inte träffa sina vänner. De uttrycker att de inte kan hänga med 

på deras gemensamma aktiviteter, då den knappa ekonomin sätter stopp. Det stämmer överens 

med tidigare forskning som visar att arbetslöshet inte bara gör att individen förlorar 

arbetsplatsanknuten interaktion, utan att de även kan förlora en del av sitt privata nätverk och 

det i sin tur leder till minskad livstillfredsställelse (Blau m.fl. 2013). Vi tolkar detta genom 

Sheffs (1990) teori att skamkänslan som uppstår hos informanterna på grund av 

arbetslösheten och den försämrade ekonomin, leder till sämre kvalité på de sociala banden. Ju 

längre tid som informanterna är arbetslösa desto värre blir denna skamkänsla, vilket leder till 
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att informanterna flyr alla situationer som gör att känslan uppstår (Scheff 1990). Samma 

belägg visar sig i tidigare forskning där Jönsson och Starrin menar att skamkänslan förstör de 

sociala banden och är mycket vanligt förekommande hos vuxna arbetslösa (Jönsson & Starrin 

2000). 

Vi ser ett mönster i att informanterna har lättare att umgås med vänner som bara är 

medlemmar i en gemensam förening eller idrottsklubb eftersom här agerar alla på samma 

förutsättningar, här ställs inget krav på att individen presterar i sin yrkesroll utan snarare att 

informanterna istället har roligt. Det kan tolkas med Goffmans (2007) teori om roller, här går 

informanterna in i en annan roll och kan på så sätt hålla en del av sin identitet gömd. Det är 

lättare att umgås med vänner som inte ser någon förändring på informanternas sätt att vara, 

och som agerar på samma sätt som innan arbetslösheten (Goffman 2007). Här är 

informanterna bara ”matlagnings Diana ” eller fotbollsspelande Tom” vilket gör att 

informanterna slipper identifiera sig med sina tidigare arbetskamrater och känna sig 

misslyckade. Eftersom informanterna redan upplever sig misslyckade skapar de ogärna nya 

interaktioner i rädsla för att i nya relationers ögon se något negativt (Goffman 2007). Vi ser 

att denna del av informanternas sociala nätverk blir i arbetslöshetens mörker en stor tröst, ett 

socialt utbyte med rika emotioner som gör tanken på arbetslösheten lättare. Endast en 

informant, Bertil, skiljer sig från mönstret att fylla ut tiden ihop med vänner, han spenderar 

sin tid i ensamhet och tar också arbetslösheten mycket hårt. Tidigare forskning visar att 

människor reagerar olika på arbetslöshet, om individen upplever skam finns det ingen känsla 

som är så central som den. Skamkänslan minskar möjligheterna till att förbli oberörd av 

arbetslösheten, den ökar snarare på graden av skamkänsla och det kan förklara varför 

individen upplever arbetslösheten så plågsam (Jönsson, Starrin 2000). Bertil förklarar själv att 

han inte har något att tillföra omgivningen och därför inte umgås med andra än familjen trots 

att han har svaga sociala band till dem. Genom Collins (2004) teori kan vi skapa en förståelse 

för informantens agerande, utan en upplevelse av en positiv energi i interaktion med andra är 

det lätt att individen totalt isolerar sig och inte upplever någon form av grupptillhörighet, det 

kan på sikt leda till depression (Collins 2004). Vi knyter detta till vår forskning där vi ser att 

det har stor betydelse för informanternas välbefinnande att de sociala relationerna, både på 

arbetsplatsen och på fritiden, är av god kvalité.   

De informanter som har starka sociala band till sina familjer upplever att de får trygghet och 

stöd för att klara av att hantera de negativa känslor som kommer med arbetslösheten. Vi ser 

ett mycket tydligt mönster att infomanternas familjära band stärks under arbetslösheten, på 
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grund av att de umgås och spenderar mycket mer tid ihop. Vi ser likheter i detta med tidigare 

forskning som visar att nyckeln till social trygghet och positiva interaktioner är att den 

arbetslösa individen får en möjlighet att spendera mycket tid ihop med sin familj (Piippola 

2010).  När informanterna tillbringar dagarna med sina nära och kära stärks de sociala banden 

genom familjens interaktionsritualer. När de umgås ofta blir det lättare att komma varandra 

nära och det leder till en tydligare tillhörighet med gemensamma intressen och ökad känsla av 

ett ”vi”. Den positiva emotionella energi som uppstår inom familjen ger informanterna kraft 

att klara av vardagen och att fylla upp en stor del av den förlorade interaktionen på 

arbetsplatsen (Collins 2004). Den informant, Bertil, som visar tydliga tecken på att vara 

nedstämd och som upplever arbetslösheten som ett totalt mörker har stor avsaknad av 

familjära band. Han saknar interaktioner där han får positiv energi och det blir till en ond 

spiral. Denna spiral kan vi tolka med Scheffs (1990) teori att den låga energin leder till en 

ökad skamkänsla och ökad skamkänsla bidrar till att individen undviker social kontakt. 

Eftersom vi människor är sociala och har ett behov av att umgås kan vi skapa en förståelse att 

han saknar tillräckligt med sociala band för att klara av att hantera sin arbetslöshet. Vi ser 

dock att trots starka sociala band till familjen går det aldrig att kompensera fullt ut för 

förlusten av arbetsplatsanknuten interaktion, då alla informanter tydligt uttrycker att hur 

mycket de än försöker sysselsätta sig så saknar de ändå den vardagliga kontakten med sina 

arbetskamrater, eftersom de ger inspiration och glädje i livet på ett annat sätt än vad familjen 

kan erbjuda (Scheff 1990). Det betyder att arbetsplatsanknutna sociala band är av vikt för 

individers välbefinnande och att avsaknaden av dessa sociala band påverkar individers 

upplevelser av arbetslösheten, eftersom familjens stöd och uppmuntran aldrig till fullo kan 

kompensera för arbetskamraternas uppskattning.  

6.3. Analytisk slutsats 
Vi ser tydligt i vår analys att arbetsplatsanknuten interaktion har stor betydelse för hur 

individernas identitet utformas. Arbetet inbegriper en stor del av informanternas liv, det 

betyder inte bara en ekonomisk trygghet eller någonting som fyller upp dagarna, utan arbetet 

utgör en del av individernas identitet. Vi ser att våra informanter hanterar sin arbetslöshet 

olika beroende på hur de uppfattar sig själva, att informanter med väldigt stark självkänsla och 

starka privata sociala band hanterar arbetslösheten bättre eftersom de spenderar mer tid med 

familjen, eftersom det utgör en väldigt viktig del för hur individerna kan se på sig själva. För 

med familjen som stöd i ryggen upplever informanterna fortfarande lite stolthet och kan 

därför hantera förlusten av arbetsplatsanknuten interaktion bättre än den informant som står 
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utan det stödet. Avsaknad av sociala band till familjen visar att individen hanterar 

arbetslösheten sämre eftersom det inte finns någon trygghet i tillvaron, det kan förklaras med 

att informanten blir ofullständig utan de sociala banden (Scheff 1990). 

Långtidsarbetslöshet har betydelse för hur individerna ser på sin egen roll i samhället, med 

hjälp av Goffman (2004) kan vi förklara att många arbetslösa tappar en stor del av sin 

identitet genom den förlorade yrkesrollen. Där individernas syn på sig själva återspeglas i hur 

de kan hantera sin arbetslöshet, det beror på som Goffman menar, att stark självkänsla gör det 

lättare att hantera förlusten av den arbetsplatsanknutna interaktionen.  

Det visar sig i vår analys att nätverket är unikt för varje individ, det är helt enkelt inte möjligt 

att kompensera full ut. Det privata nätverk man har innan arbetslösheten är också det nätverk 

som kommer att ha betydelse för hur individerna hanterar sina nya roller i samhället. Förlorar 

man tillräckligt stor del av sitt sociala umgänge spelar det ingen roll hur mycket man än 

försöker ersätta för detta bortfall. Men det är inte alltid det sociala livet förändras på ett 

negativt sätt, många gånger leder det snarare till att individerna knyter starkare sociala band 

till sina familjer utan att de egentligen är medvetna om det, det blir till en omedveten strävan 

efter optimal differentiering.  

Resultatet i vår uppsats är grundat på vårt empiriska resultat, att grunden för allt 

välbefinnande baseras på hur starka/svaga sociala band individen har. För dessa sociala band 

är nyckeln till hur individerna hanterar och accepterar arbetslösheten, men även hur de 

hanterar sin framtid. Vi ser tydligt att lyckade arbetsplatsanknutna interaktionsritualer inte går 

att bibehålla i och med arbetslösheten, trots att det finns en önskan hos individerna att behålla 

den goda kontakten. Den uteblivna kontakten beror på att arbetskamraterna blir en påminnelse 

om ett misslyckande, där tidigare lyckade interaktioner med positiv emotionell energi under 

arbetstid, snarare har förvandlats till en interaktion med låg energi som informanterna gör allt 

för att slippa eftersom den låga energin minskar individernas upplevda välbefinnande. Istället 

ökar interaktionen med nära och kära och de primära sociala banden blir återigen det 

viktigaste i livet.  

Vi ser tydligt i vår resultatdel att informanterna känner en oro över hur samhället ser på dem 

som arbetslösa. Det är inte så att någon gör dömande eller nedsättande kommentarer om dem, 

utan det är snarare en skam som individerna själva upplever. Det visar sig att individerna vill 

arbeta till varje pris, om det så bara är för några timmar i veckan eller i månaden, för det gör 

skammen så mycket lättare att bära. 
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Vi ser i vårt analytiska resultat att långtidsarbetslöshet har stor betydelse för individens roll i 

samhället, att all identitet skapas utifrån de förutsättningar som individen står inför. Att vi 

formas efter vår omgivning och att vi strävar efter att vara andra till lags genom att bli 

konforma för att på så sätt nå en bra livskvalité. Det är viktigt för oss individer att ha starka 

sociala band att falla tillbaka på när livet plötsligt förändras på grund av en arbetslöshet. Att 

gå från en betydelsefull yrkesroll till att bli någon som samhället ser som ner på, förändrar 

individens syn på sig själv till så stor del att det påverkar relationerna i det sociala livet, 

genom att skammen blir så central att man helt enkelt undviker att interagera med andra 

individer. Det leder på sikt till ett mönster som är svårt att bryta där individen mer och mer 

isolerar sig och där risken är stor att individen istället blir deprimerad. Vi kan därför med 

säkerhet säga att arbetsplatsanknuten interaktion är av stor vikt för de flesta av oss individer 

för att uppnå en bra livskvalité och ett välbefinnande. 

7. Reflektioner 
När vi tittar tillbaka på vår studie finns det många händelser som vi upplever som positiva och 

insikter som vi kommer bära med oss i framtiden. Vi är medvetna om att denna lilla studie på 

nio stycken intervjuer från en kommun i Sverige, inte kan ligga till grund för någon som helst 

form av generalisering. Ändå tycker vi att vi har fått fram ett tydligt och talande material som 

har bidragit till färgrika och målande slutsatser. Våra informanter förmedlade många 

upplevelser och erfarenheter, vilket gjorde att vi av få informanter fick in ett mycket brett 

material.  

Vår intervjuguide var utformad efter olika tema som utgick från vårt syfte och de teorier vi 

hade för avsikt att använda. Vid en semistrukturerad intervju blir inte följdfrågorna detsamma 

eftersom varje informant är unik och bär med sig egna erfarenheter, varje ny intervju gav oss 

inspiration och tro på vår forskning. Vi tror att det beror på att vi lät informanterna få 

möjlighet att uttrycka och förmedla de känslor som de burit på länge. 

 Om vi hade haft längre tid på oss att genomföra studien skulle vi genomfört provintervjuer 

med arbetslösa, för att se om vi på så sätt kommit fram till rätt form av tema och frågor i 

intervjuguiden. Vi hade då haft tillfälle att omstrukturera frågorna och upptäckt att många flöt 

in i varandra. Nu upptäckte vi det inte förrän vid andra intervjudagen och först då genomförde 

vi en förändring.  
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Annelies bebis var närvarande vid varje intervju, vilket vi upplevde som en isbrytare och det 

bidrog till en bättre stämning trots att ämnet var så känsligt. Det faktum att vi var närvarande 

bägge två vid intervjuerna och att båda två kom med följdfrågor kan ha gett informanterna ett 

förvirrat intryck och gjort dem osäkra, men det var ingenting vi märkte av. Istället tyckte vi att 

det gav samtalen den där extra touchen som gjorde att vi fick fram levande och målande svar 

som gav oss chansen att besvara vår frågeställning. Vi ser så här i efterhand att resultatet av 

vår studie stämmer bra överens med tidigare forskning och har gett oss en ny kunskap och 

förståelse för hur viktiga sociala band är för oss människor. 
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9. Bilagor  

9.1 Intervjuguide 
Tematiska frågor 

Tema Yrkesroll 

1. Hur ser du själv på din tidigare yrkesroll? Hur länge arbetade du där, trivdes du  

 

2. Vilken fyllde ditt arbete för funktion? Exemplifiera 

3. Vad har du för allmän känsla av arbete? Nödvändigt ont, inspirerande, bortkastad tid, 

roligt 

4. När du tänker tillbaka på ditt tidigare arbete vad kommer det upp för känslor? Kan du 

förklara? Stress, skatt, roligt, längtan, bråk 

Tema Interaktioner/sociala band 

5. Har din relation med tidigare arbetskamrater förändrats? Förklara i så fall hur 

6. Upplevde du att dina tidigare arbetskamrater gav dig som individ bra självförtroende 

och förmågan att vara initiativtagande? och i så fall kan du förklara på vilket sätt? 

7. Kände du att du höll inne med dina egna tankar och känslor på arbetsplatsen för att 

inte skapa konflikt på arbetsplatsen? 

8. Upplevde du att det var en bra samhörighet där ni arbetskamrater hade gemensamma 

mål eller var det mer individuella mål? 

9. Anser du att du gav upp din egen vilja för att behaga dina arbetskamrater? 

10. Hade du något privat umgänge med dina arbetskamrater och i så fall förklara hur? 

11. Anser du att de känslor som uppstod under arbetslösheten försvårar för dig att skapa 

nya interaktioner? 

12. Har du någon gång upplevt att du har blivit skambelagd i din nuvarande situation? 

13. Har du någon gång skämts över din situation som arbetslös? Vad tror du det beror på? 

14. Vilka emotionella känslor i interaktion med andra har uppstått i din nuvarande 

livssituation?  

Tema identitetskapande 

15. Hur har arbetslösheten påverkat dig som individ? Beskriv? 

16. Identifierade du dig med din yrkesroll och i så fall på vilket sätt? 

17. Vad upplever du som positivt med din nya livssituation? 
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18. Hur skulle du beskriva den största skillnaden mellan din yrkes roll och din nuvarande 

identitet? 

19.  Upplever du att du som individ har förändrats sedan du blev arbetslös? 

20. Upplever du att omgivningen ser på dig annorlunda? Bekantskapskrets/samhälle 

 

Tema kompensation 

21. Hur upplever du att du kompenserar tidigare arbetstid? Sysselsättning, vänskapskrets, 

hobby? 

22. Har du skapat nya sociala interaktioner under arbetslösheten? På vilket sätt? 

23. Upplever du att din vänskapskrets har förändrats sedan du blev arbetslös? Förklara 

24. Känner du som arbetslös att du har tillräckligt med sociala kontakter? 

25. Känner du att du har någon möjlighet att påverka din livssituation? På vilket sätt? 

26. Nämn en konkret arbetssituation som du skulle vilja kompensera? 
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9.2 Samtycke 
Informerat samtycke 

Övergripande plan: 

Vi ska genomföra en studie där vi ska undersöka långtidsarbetslösas Vår plan är att intervjua 

10 st. låntidsarbetslösa uppdelade på två dagar. Eftersom detta arbete är en del till en c-

uppsats kommer vi att göra en kvalitativ intervju, där vi kommer att bestämma ett möte med 

er och intervjun kommer att ta max 1 h. Intervjun kommer att spelas in och givetvis raderas så 

fort transkriberingen är gjord. Vi kommer att ställa frågor om era upplevelser av att vara 

arbetslös men även en del frågor om ert senaste arbete och en del personliga frågor. 

Anonymiteten kommer att vara självklar i alla roller. Under intervju kommer förutom 

intervjuaren och dig finnas en till på plats för att göra lite observations anteckningar. 

Syftet med forskningen: 

Med detta arbete avser vi genom att studera dig som långtidsarbetslös roll i samhället och hur 

man kan kompensera uteblivna interaktioner från arbetsplatsen. Hur upplever du som individ 

din nya roll i samhället? Vi vill också ta reda vad som sker i dig när interaktionsritualen 

uteblir och hur du i sådana fall kompenserar förlusten. 

Metoder som kommer att användas: 

En kvalitativ halvstrukturerad livsvärlds intervju och en viss del observation. 

De följder och risker som kan uppkomma pga. denna studie: 

Med denna intervju situation finns det risk att det framkommer känsligt material som gör att 

du kan uppleva samtalet jobbigt att hantera. Vissa av frågorna kan sätta i gång funderingar 

som kan påverka dig individuellt. Tveka inte att delge detta då vi på alla sätt vill tillgodose 

dina behov. Det ska även tilläggas att detta är något som sker frivilligt och kan avslutas 

närhelst du önskar. 

Tack för din medverkan! 

 Namn:    Forskarnas namn: 
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9.3 Etiska aspekter 
 

• Informerat samtycke kommer att fyllas i vid intervjutillfället. 
• Det som sägs under intervju situationen är helt konfidentiellt. Anonymitet är väldigt 

viktig för oss. 
• Under intervjun kommer två av oss sitta med och spela in intervjun och föra 

observerande anteckningar 
• Allt vårt material som inhämtas kommer att finnas på en krypterad fil på datorn som 

endast Annelie Rosen och Marianne Eldonson kommer att ha tillgång till. 
• Vår handledare Niklas Westberg kommer att vara involverad i vårt arbete. 
• En av våra intervjuer kommer i dess fulla längd att läggas som bilaga i vår C-uppsats. 
• Du kan närsomhelst vid önskan avsluta ditt samarbete med oss. 
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