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ABSTRACT 
 

Denna sociologiska uppsats handlar om den subjektiva upplevelsen som individer har kring 

den nya arbetsmarknaden i Sverige. Syftet med vår uppsats är att ge en inblick på hur 

arbetsmarknaden uppfattas och försöka förstå den ur olika synvinklar. Vi har utfört en 

kvalitativ forskning där vi har genomfört 10 semistrukturerade intervjuer för att få det 

material som vi behöver. För att kunna förstå våra respondenter har vi valt att använda oss av 

teoretiska perspektiv som Pierre Bourdieus teori om det sociala rummet och de olika 

kapitalen, Erving Goffmans stigmatiseringsteori, Anthony Giddens identitetsteori och 

Eriksens utanförskapsteori. En kort sammanfattning av det resultat som vi fick fram är att 

människor med en högre arbetsposition oftast anser att arbetslöshet beror på individen och 

kan påverkas av individens inställning. De anser att individen själv styr sin livssituation. Våra 

yngre respondenter som antingen är arbetslösa eller precis har kommit ut i arbetslivet tycker 

att arbetslösa individer är samhällets offer. Denna studie bidrar till ökad förståelse av hur 

olika individer uppfattar och tolkar arbetslöshet och hur uppfattningen gällande den nya 

arbetsmarknaden är delad beroende på vilken plats man har i samhället. 

 

Nyckelord: Arbetslöshet, ungdomar, socialt utanförskap, samhällsproblem, bakgrund. 
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FÖRORD 

Vi vill tacka alla som har varit delaktiga i vår studie på något sätt och gjort den möjlig för oss 

att utföra. Vi tackar alla berörda respondenter som har ställt upp i vår studie. Vi uppskattar att 

ni tog er tid och bjöd in oss till er värld genom att dela era erfarenhet, upplevelser och åsikter 

med oss. Vi vill även rikta ett varmt tack till vår handledare Marta Cuesta för all uppmuntran 

och värdefulla synpunkter under arbetets utformning. Tack för all konstruktiv kritik och 

lärorik handledning. Tack vare ditt stöd har vi lyckats bemästra svårigheter och uppnå 

slutmålet. Utan er deltagande hade inte vår studie blivit verklig. Sist men inte minst vill vi 

tacka varandra för ett gott samarbete som gjorde denna forskning möjlig. 

Tack! 

Adelina & Lina 
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1. INLEDNING 

Vi har utfört en kvalitativ studie som undersöker den subjektiva upplevelsen som individer 

har kring arbetslöshet. Valet av vår undersökningsområde är på grund av vårt intresse för hur 

individer formar sin uppfattning genom erfarenhet, ålder, etnisk bakgrund och livssituation. 

Gemensamt för oss som har skrivit denna uppsats är att vi har varken gjort tidigare forskning 

om arbetslöshet eller själv har någon erfarenhet kring ämnet, därför blev det intressant för oss 

att forska kring detta område. Efter år 2008-2009 var det lågkonjunktur som drabbade 

Sverige vilket ledde till att ungdomsarbetslösheten ökade kraftigt. Enligt arbetsförmedlingen 

var 29% av ungdomarna arbetslösa år 2013 (Arbetsförmedlingen, 2011).  

Sverige stod inför nya utmaningar, och arbetslöshet diskuterades kraftigt i media. Detta 

väckte även vår intresse till att forska närmare inom ämnet med inriktning att beskriva 

arbetslösas upplevelser av den nya arbetsmarknaden. 

Med tanke på den senaste lågkonjunkturen som bidrog till hög arbetslöshet i Sverige ansåg vi 

ur ett sociologiskt perspektiv ämnet som relevant till vår studie. Vi ville undersöka vad 

människor har för uppfattning gällande den nya arbetsmarknaden. Vi vill försöka förstå vilka 

faktorer som påverkar synsättet man har på arbetslivet. Kan det vara möjligt att 

arbetslösheten är ett individuellt problem som skapas på grund av individers inställning, eller 

har den nya arbetsmarknaden för höga krav att det bidrar till att individer som inte når upp till 

kraven utsätts för ett utanförskap? Vi vill försöka hitta kopplingar mellan våra 

intervjupersoners livssituation och bakgrund till deras synsätt och uppfattning. Vi tyckte att 

det var intressant att utreda hur deras åsikter och uppfattningar skiljer sig gällande 

arbetslöshet beroende på deras livssituation och bakgrund. Med livssituation syftar vi bland 

annat på yrke och utbildning, och med bakgrund syftar vi på etnisk bakgrund och ålder. Det 

tog lite tid innan vi hittade vår inriktning då vi är medvetna om att ämnet vi skriver är väldigt 

brett, men efter lite handledning och diskussioner var vi på rätt spår.   
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Problemställningen är hur man som individ förväntas vara och bete sig i samhället samt följa 

dess normer och värderingar.  Enligt (Nordström Skans, 2004) har arbetslösa ungdomar svårt 

att etablera sig på arbetsmarknaden vilket i sin tur leder till långvarig utanförskap med 

negativa följder som t.e.x missbruk och psykisk ohälsa. Många tidigare studier visar att det 

finns etnisk diskriminering i Sverige b.l.a i yrkeslivet. Trots att ungdomar med utländsk 

bakgrund behärskar väl svenska språket och har uppnått god utbildningsnivå riskerar de ändå 

att hamna i arbetslöshet p.g.a deras utländska härkomst vilket belyses i rapporten av Mats 

Winborg och Paulina de los Reyes (2002). 

Många problematiserar inte begreppet invandrare utan tar för givet att invandrare är 

”annorlunda” p.g.a deras kulturella olikheter. De anses vara mindre kvalificerade och med 

sämre ställning vilket skapar klyftor mellan invandrare och svenskar (De Los Reyes, 2000). 

Vidare menar Margareta Bolinder (2005) att människor upplever arbetslöshet olika vilket 

formar deras beteende i sin arbetssökning, dock löper invandrare större risk att behandlas 

negativt vid rekrytering p.g.a deras utseende och språkbehärskning. Detta leder i sin tur till att 

arbetslösheten sätter djupa spår i det känslomässiga planet vilket kan upplevas som 

dubbelmaktlöshet för individen (Anna Angelin, 2009). Genom ökad nätverk och personliga 

kontakter skapas större möjligheter till arbete för arbetslösa ungdomar. Viktigt att påpeka är 

att individens utbildningsnivå och kapital spelar stor roll för att få ett arbete, där människor 

med lägre utbildning löper större risk att bli arbetslösa (Peter Håkansson, 2011). 

 

1.1 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att ge en inblick i hur den nya arbetsmarknaden uppfattas ur olika 

synvinklar.  Därför har vi valt att intervjua både arbetande och arbetssökande respondenter 

för att vi ska kunna förstå hur den nya arbetsmarknaden tolkas och uppfattas. Vi vill ta reda 

om våra respondenter upplever att arbetsmarknaden har förändrats och på vilket sätt, 

samtidigt som vi vill få reda på hur en arbetsgivare tänker kring arbetslösheten i Sverige. Vi 

hoppas att vår uppsats kommer att kunna hjälpa både arbetssökande och arbetande individer 

genom att bidra till en ökad förståelse för varandra. Med hjälp av vår uppsats önskar vi att 

kunna förstå hur en arbetslös känner men även hur en arbetsgivare tänker. Vi vill tolka 

uppfattningen av arbetslöshet med hjälp av olika sociologiska teorier för att kunna gå djupare 

i vår analys och få en ökad förståelse till hur arbetslösheten betraktas. 
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1.2 Frågeställning 

Eftersom det idag finns olika hypoteser om den aktuella arbetsmarknaden, finner vi det 

relevant att forska mer kring faktorer som skapar olika inställningar hos enskilda 

individer. Utifrån syftet med vår uppsats är huvudfrågan till denna studie att undersöka: 

Vilka faktorer skapar en individuell inställning gällande den nya arbetsmarknaden? För 

att besvara vår huvudfråga använder vi oss av tre underfrågor som lyder på följande sätt:  

-Hur uppfattar våra intervjupersoner de krav som arbetsmarknaden ställer på den 

arbetssökande? 

-Vilka faktorer påverkar individens inställning? 

-Hur uppfattar individer den nya arbetsmarknaden utifrån sin livssituation och 

bakgrund? 

 

1.3 Avgränsning 

Vi är medvetna om att arbetslöshet är ett brett ämne men vi var enade om att det var det vi 

ville skriva om. Fokus riktades på den sociala upplevelsen av arbetslöshet bland människor i 

Sverige. Genom att utföra en kvalitativ studie får man en djupare förståelse om 

informanternas uppfattningar kring arbetslöshet. Vi valde medvetet att exkludera större frågor 

kring arbetslöshet för att koncentrera oss på individuella frågor av den subjektiva upplevelsen 

av arbetslöshet och hur den påverkas av individens inställning. När det gäller den kulturella 

aspekten så har vi valt att hålla oss till Sverige p.g.a att det finns fler tillgängliga informanter 

om vår uppsats är kopplad till det svenska samhället.  
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2. BAKGRUND  

Arbetslöshet är ett aktuellt ämne som har studerats mycket tidigare. Det var svårt för oss att 

försöka definiera forskning som spelar roll för vårt syfte, därför nöjde vi oss med att försöka 

förstå hur individens bakgrund påverkar ens chans till yrke och arbetslöshet. Materialet spelar 

en stor roll för vår studie då det ger oss förförståelse vilket är viktigt då materialet kan senare 

i vår forskning både tolkas och problematiseras. Vår bakgrund och tidigare studier har utökat 

vår förförståelse samtidigt som det har bidragit till vår avgränsning om problematiken som 

vissa individer får uppleva i vårt samhälle. 

Enligt Statistiska Centralbyrån är arbetslösa ungdomar en väldigt överrepresenterad grupp i 

Sverige (Statistiska Centralbyrån,2009). Om man jämför januari år 2009 jämfört med januari 

år 2008 ser man att den ökade arbetslösheten bland unga mellan åldern 18-24 höjdes med 

21,6 procent. Under januari månad höjdes arbetslösheten från 84 805 till 103 118 enligt 

arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen, 2009). I maj år 2013 redovisades att 29.0 % av 

ungdomar mellan 15-24 år är arbetslösa.
1
 Det svenska samhället har fått uppleva nya 

utmaningar och förändringar de senaste åren särskilt inom välfärden och arbetsmarknaden. 

Det är nya aspekter som gäller, som framförallt marknadsanpassning, privatisering och 

krympande arbetsstyrkor. I sin tur bidrar detta till förändringar i relationen mellan individ och 

samhälle. Det blir ständigt svårare och svårare att ta sig in i den nya arbetsmarknaden då det 

ställs högre krav på individen som arbetssökande. För de individer som inte lyckas ta sig ut 

på arbetsmarknaden kan deras motivation inför att söka jobb minskas. Ungdomarnas 

självförtroende kan drabbas och de kanske känner att de inte är riktigt kvalificerade för att 

kunna få ett nytt jobb. Detta kan leda till att de känner hopplöshet inför den nya krävande 

arbetsmarknaden. Ungdomar som drabbas av arbetslöshet löper en stor risk att i sin tur ha 

svårt att etablera sig ute på arbetsmarknaden (Nordström Skans, 2004). En konsekvens av 

detta är att ungdomarna kan hamna i utanförskap. Enligt Rapporten, Unga Vuxna kan ett lång 

varigt utanförskap få avgörande konsekvenser. Risken finns att individen som är arbetslös 

under en längre period drabbas av en psykiatrisk sjuklighet och även missbruk och detta är 

vanligt bland unga i utanförskap. Inom det politiska fältet är arbetslöshet ett aktuellt ämne. 

Alliansen som sitter i dagens regering, kallar sig själva för vår tids arbetarparti och enligt sig 

själv försöker de kämpa mot arbetslöshet, ett utanförskap som bildas när man som individ 

                                                           
1
 (Statistiska centralbyrån,2009) 
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står utanför arbetsmarknaden 
2
. Det finns olika förslag som partier föreslår för att kunna 

bekämpa arbetslösheten i Sverige. Ett förslag är att bland annat bygga ut den offentliga 

sektorn för att skapa nya jobb. Ett annat förslag är att införa en sextimmars arbetsdag istället 

för åttatimmars arbetsdag, då kan två människor jobba till priset av en
3
. En annan resurs som 

finns för att bekämpa arbetslöshet i det svenska samhället är Arbetsförmedlingen. 

 

 ”Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Vår viktigaste uppgift är att 

sammanföra dem som behöver anställa med dem som söker jobb. Genom att skapa 

mötesplatser mellan arbetsgivare och arbetssökande bidrar vi till en välfungerande 

arbetsmarknad. Det ska vara lätt att ta del av Arbetsförmedlingens service. Utöver ett besök 

på någon av våra lokala arbetsförmedlingar, kan du nå oss via telefon både vardagar och 

helger. Via webbplatsen www.arbetsformedlingen.se är vi tillgängliga dygnet runt. Vi 

utvecklar också andra kontaktvägar, bland annat i sociala medier och genom att möta våra 

kunder via webb- eller videouppkoppling. Denna ambition delar vi med andra myndigheter 

vilket gör att tillgången till myndighetsservice kan förbättras på mindre orter. ” 
4
  

 

På arbetsförmedlingens hemsida presenteras det lite kort om hur arbetsförmedlingen arbetar 

och hur de styrs. De berättar att arbetsförmedlingens verksamhet styrs till stor del av lagar, 

förordningar och föreskrifter samtidigt som de är en målstyrd organisation. Med detta menas 

att organisationen styrs och arbetar utifrån uppsatta mål. Deras högsta ledning formulerar 

realistiska, övergripande och nedbrytbara verksamhetsmål utifrån de mål som regeringen 

utfärdar för dem. Varje nivå i organisationen bryter ner verksamhetsmålen och formulerar 

sina egna mål. De anser att det är viktigt för dem att deras arbetsplats och deras medarbetare 

ska känna att målen som sätts upp ska vara möjliga att uppnå och att det bör finnas en röd 

tråd mellan mål och resultat på alla nivåer. I slutet av varje år utfärdar regeringen ett 

regleringsbrev som innehåller de övergripande målen och prioriteringarna som verksamheten 

sätter upp för det kommande året. Styrelsen bestämmer interna riktlinjer för verksamheten 

med utgångspunkt från regleringsbrevet, riktlinjerna är grunden för verksamhetsplanering 

                                                           
2
 (Arbetsförmedlingen, 2011) 

3
 (Nordström Skans, 2004) 

4
 (Arbetsförmedlingen, 2011) 
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som utförs på olika nivåer i organisationen. Riktlinjerna bestämmer hur resurserna ska 

fördelas och vilka prioriteringar som ska göras för att verksamheten ska lyckas uppnå 

uppsatta mål. 

 

2.1 Vardagsdiskriminering 

I rapporten Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige (2002) har Mats Wingborg och 

Paulina de los Reyes sammanställt mycket av forskningen som idag finns runt etnisk 

diskriminering i Sverige. I rapporten beskrivs det hur diskriminering kan uppstå i olika delar 

av samhället som bland annat i arbetslivet. De menar att diskriminering handlar om makt 

mellan individerna, som i sin tur skapar över- och underordning. Författarna i denna rapport 

visar att diskriminering är en integrerad del av samhället. De beskriver hur den kan se ut i 

olika grupper och sammanhang. Rapporten innehåller ett kapitel som heter Ungdomars 

etablering. Denna del av rapporten är granskad på humankapital och ungdomars etablering på 

arbetsmarknaden, speciellt för ungdomar med utländsk etnisk bakgrund. De data som har 

används har gjort det möjligt för dem att kunna studera betydelsen av ungdomarnas ålder vid 

invandring, hur lång tid de har bott i Sverige och från vilken region ungdomarna eller deras 

föräldrar har invandrat från. I rapporten syftar de på att ungdomar med utländsk bakgrund har 

lägre sannolikhet att arbeta. Resultat av en viss forskning som har granskats visar på att stora 

oförklarade skillnader kvarstår även efter att ungdomar med utländsk bakgrund har 

kontrollerat kunskaper i det svenska språket, utbildningsnivå, bostadsort och 

familjebakgrund. Det som är speciellt anmärkningsvärd är att situationen för de ungdomar 

som inte är etniska svenskar men är födda i Sverige borde ha tillgång till samma 

humankapital som andra svenskar, men de löper ändå en risk att bli arbetslösa på grund av sin 

utländska bakgrund. Rapporten visar att ungdomar som är födda i Sverige men har någon av 

föräldrarna som är födda i utlandet löper cirka en tredjedel chans att i sin tur bli arbetslös. 

Risken för de ungdomar som har invandrat till Sverige precis innan skolstart är 

arbetslöshetsrisken ännu högre, trots att de har haft precis likadan utbildning som andra 

helsvenska ungdomar. En slutsats som dras i rapporten är att kunskaper i det svenska språket 

har betydelse för ungdomars etablering på arbetsmarknaden 
5
. 

 

 

                                                           
5
 (Winborg&De los Reyes 2011)  
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2.2 Den dubbla vanmaktens logik 

Anna Angelin är sociolog från Lunds universitet som har skrivit en avhandling som heter Den 

dubbla vanmaktens logik (2009).  I avhandlingen syftar Angelin på att undersöka individers 

arbetsproblem relaterad till hur läget såg ut under 1990-talet och dess kriser. Många av de 

studerande individerna föddes i mitten av sjuttiotalet och befann sig i ung ålder. Vidare ville 

hon också undersöka vuxnas grundläggande levnadsförhållanden och bakgrund. Anna 

använde sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att utföra sin avhandling. 

Intervjustudien bestod av 74 personer som var födda under mitten av sjuttiotalet och hade 

långvarig erfarenhet av arbetslöshet. I avhandlingen framkommer det att i början av 1990-

talet slog en allvarlig lågkonjunktur i Sverige. Under denna tid var 17 % ungdomar arbetslösa 

som fick hjälp av försörjningsstöd för att klara sig. Cirka 40 %  av dessa personer har haft 

behov av ekonomiskt bistånd vid ett eller flera tillfällen. Många av dem har kunnat arbeta, 

men inte fått tillfälle till någon anställning. Redan under den tiden uttrycktes ofta fruktan om 

huruvida dessa individer riskerade att bli en generation utan arbete och passiviserad av 

bidrag. Dessa farhågor visade sig tyvärr vara sanna. Resultatet visade att denna grupp av 

individer upplevde arbetslöshet och bidragsberoende i mycket högre utsträckning än någon 

annan tidigare generation i Sverige. Ungdomar som har haft stora arbetsproblem under 

etableringsfasen, upplevde betydligt större problematiska levnadsförhållanden till skillnad 

med andra individer i samma ålder. Den begränsade inkomstkällan gjorde att individerna har 

differenta problem på olika plan. De flesta respondenter beskrev sina problem som omöjligt 

att lösa och upplevde en känsla av maktlöshet. Det angivna problemet hade även satt djupa 

spår i deras känslomässiga plan vilket upplevdes som en dubbelmaktlöshet för dem. Trots att 

den svenska ekonomin återhämtade sig från krisen finns en grupp av dessa individer som 

fortfarande inte har någon möjlighet till egen försörjning. Hon framkom i sitt resultat att 

majoriteten av dessa individer befinner sig i arbetslöshet även i nuläget. Angelin anger att de 

som är marginaliserade i 20-årsåldern löper 6-7 gånger större risk att också vara arbetslösa 

senare i livet jämfört med en jämnårig som fått ett arbete. Angelins resultat får oss läsare att 

inse vilka påföljder denna situation får i samhället. 
6
 

 

 

                                                           
6
 (Angelin, 2009) 
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2.3 Var finns mångfalden? 

De Los Reyes skriver i sin rapport Var finns mångfalden? – Konstruktion av mångfald inom 

svensk forskning och samhällsdebatt (2000) om mångfaldsbegreppet i relation till 

arbetsmarknaden. Författaren skriver i sin rapport att kulturella drag brukar vara den 

förklaringen som ges till varför invandrare blir drabbade först och hårdast vid förändringar i 

ekonomin. Författaren syftar på att till skillnad från en svenskfödd individ så ges anledningen 

att en invandrare är mindre kvalificerad och har en sämre ställning i arbetslivet på grund av 

kulturella olikheter. Hon lyfter upp begreppet kulturellt avstånd och menar att relationen 

mellan svenskar och invandrare präglas av missförstånd, avsaknad av gemensamma sociala 

koder, värderingsskillnader och kommunikationssvårigheter. Detta skapar kulturellt avstånd 

mellan svenskar och invandrare, utifrån författarens förklaringsmodell. Hon menar att 

invandrares så kallade annorlundahet inte problematiseras som de borde. Hon anser att man i 

samhället tar det som en självklar utgångspunkt om att invandrare är olika och när man 

diskuterar kulturella olikheter som skapar klyftor mellan invandrare och svenskar, invandrare 

och samhället så anses det enbart som kulturella olikheter, istället borde det problematiseras
7
. 

2.4 Ungdomsarbetslösheten om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt 

kapital 

Peter Håkansson
8

 från Lunds universitet har gjort en vetenskaplig studie som heter 

”Ungdomsarbetslösheten om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt 

kapital”. Avhandlingen handlar om nätverk och personliga kontakter som ger större 

möjligheter till anställning. Håkansson menar att kontakter och nätverk har inflytande för 

ungdomsarbetslösheten. Under 2000-talet har arbetslöshet bland ungdomar nått rekordnivå. 

Syftet med avhandlingen är att föreslå en ekonomisk modell som förklarar varför nätverk 

eller som författaren kallar för socialt kapital leder till arbete. Vidare analyseras i 

avhandlingen hur övergångsregimen det vill säga övergång från skola till arbetsmarknaden 

har ändrats genom tider. För att få en ökad förståelse för dagens höga ungdomsarbetslöshet 

studeras både socialt kapital och övergångsregim. Däremot är inte författarens syfte att 

analysera arbetslöshet utifrån genusperspektiv, dock baserad på tidigare studier påpekas i 

                                                           
7
 (De los Reyes, 2009) 

8
 (Håkansson, 2011) 
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avhandlingen att ungdomar med utländsk bakgrund har högre arbetslöshetsrisk än andra 

ungdomar. En hypotes till varför det är så beror på att ungdomar med invandrar bakgrund 

utsätts för detta inte till följd av diskriminering utan till följd av lägre socialt kapital. 

Författaren använder sig av två centrala frågeställningar och dessa är: Hur kan en ekonomisk 

modell förklara ungdomsarbetslösheten med utgångspunkt från kontakter och nätverk? Hur 

har vi hamnat i denna situation med en relativ ungdomsarbetslöshet som är hög både i ett 

historiskt och internationellt perspektiv? 

Det är känt sedan tidigare att ungdomar har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än 

övriga individer. Ett skrämmande faktor är att ungdomsarbetslösheten har ökat under 2000-

talet och om man jämför med andra länder är den svenska ungdomsarbetslösheten bland den 

högsta i Europa. Författarens utgångspunkt är att sociala kontakter är en tillgång för att få 

arbete, något som ungdomar saknar vilket i sin tur gör att arbetsgivaren löper större risk att 

anställa en ungdom. En tabell som finns med i avhandlingen visar att arbetslösheten har varit 

2-3 gånger så hög bland ungdomar (20-24 år) som bland med vuxna (25-64 år) under senaste 

40 åren. Modeller som används i undersökningen är den neoklassiska läroboksmodellen, 

utbildningsmodellen, duala/segmenterade arbetsmarknader samt sökteoretiska modeller (s.24) 

för att besvara frågeställningarna. Dessa sök modeller beskriver hur individen använder sig 

av för att få ett arbete. Sök modellerna visar att chansen att hitta ett jobb beror på individens 

sökbeteende och det allmänna arbetsmarknadsläget.  

Kvantitativ metod används i avhandlingen. Data till avhandlingen har hämtats från 

organisationer som World Values Survey (WVS) och Européen Values Survey (EVS)” som 

utgör mätningar av sociokulturella och politiska förändringar.  Data har samlats in av urval 

och enkätundersökningar baserade på minimum 1000 respondenter per land. 

Sammanfattningsvis konstateras utifrån datainsamlingen att personer med lägre 

utbildningsnivå löper större sannolikhet att vara arbetslösa, än individer med högre 

utbildningsnivå. Om däremot personen i fråga studerar vidare till högskolestudier kommer 

oddsen för arbetslöshet att minska. I resultatet framkommer även att ungdomarnas 

föreningsaktivitet minskat under de senaste 10 åren. Sociala nätverk och relationer fungerar 

som en tillgång för individen, dvs. som kapital och är till stor fördel vid arbetssökande. En 

individ kan öka sina möjligheter till arbete genom att pröva nya kontaktnät som 

nödvändigtvis inte behöver vara i samma ålder, kön, klass eller etnisk tillhörighet som 

individen själv är. Annan faktor som gör att ungdomar inte uppskattar och använder sig av 
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nätverk som leder till jobb beror på att övergångsregimen lär ungdomar att utbildning leder 

till jobb, men lägger inte så stor vikt på att även socialt kapital gör det. 

 

2.5 Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upplevelser, handlingsstrategier och 

jobbchanser 

Margareta Bolinder
9

 från Umeå universitet har skrivit en avhandling som heter 

handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upplevelser, handlingsstrategier och 

jobbchanser”.  Bolinder menar att arbetslösa individers beteenden berör deras möjligheter att 

hitta ett arbete. Avhandlingen handlar om hur arbetslösa människors förmodan och beteenden 

formas av situationen de känner sig i, och medverkar till deras möjlighet att hitta ett arbete. 

Syftet med avhandlingen är att studera hur individer upplever och hanterar 

arbetslöshetssituationen samt hur detta kopplas samman med de handlingsmöjligheter 

individerna har. Författaren använder sig av tre olika nivåer för att hitta ett arbete. Dessa 

nivåer är: samhällsnivå, lokalnivå och individnivå.  

På samhällsnivån förändras individers handlingsmöjligheter med det konjunkturella anlaget 

eftersom den svenska ekonomin gick under av 1900-talet som ledde till en stigande 

arbetslöshetsnivå. Den lokala nivån handlar om individers handlingsmöjligheter med tillgång 

på lediga jobb i arbetsmarknaden. Medan på den individ nivån varieras arbetslösas 

handlingsmöjligheter med individuella upplevelser och karaktärsdrag som till exempel 

erfarenhet, formell utbildning, kön, ålder och tid i arbetslöshet när individer söker jobb. 

Vidare menar författaren att arbetslösa individer tenderar att grupperas utifrån invandrar skap 

när de söker jobb pga. att invandrare löper större risk att behandlas negativt vid rekrytering. 

Faktorer som hindrar att invandrare ska hitta jobb är arbetsgivarens uppfattning om hur 

individen bedöms utifrån sitt utseende som till exempel ögon och hårfärg, namn, uttal, och 

språkbehandling.  

En viktig aspekt som belyses i avhandlingen är att det inte räcker med att studera utifrån det 

objektiva handlingsutrymmet utan man måste undersöka den subjektiva handlingsutrymmet 

dvs. hur arbetslösa individer förklarar deras chanser till att få ett arbete. Författaren illustrerar 

även olika strategier som betraktas i termer av coping. Dessa strategier är uppdelade i 

individuella, kollektiva och emotionella och bör skiljas ifrån. Den individuella strategin är 
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viktig eftersom individers beteende studeras i empirin. Den arbetslöse kan få igen stabiliteten 

i tillvaron på två olika sätt genom primär och sekundär kontroll. Den primära kontrollen 

uppnås genom att individen försöker återfå balansen genom att förändra omgivningen i linje 

med deras önskningar. Att försöka uppnå den sekundära kontrollen innebär att individen 

tenderar att inrätta sig efter andra till omgivningen de befinner sig i. Författaren belyser två 

handlingsstrategier i avhandlingen. Den första strategin utgår från att individen prövar att 

omskapa situationen genom att hitta arbete och på så sätt uppnå den primära kontrollen som 

även kallas för aktivering strategin. Den andra strategin förutsätter att individen försöker anta 

situationen genom att anpassa sig till det vilket kallas för anpassningsstrategin. 

Aktivering strategin har som utgångspunkt att den arbetssökande aktivt söker arbete, medan 

anpassningsstrategin utgår från att individen försöker rätta efter och acceptera situationen 

som arbetslös, samt på det sättet uppnå sekundär kontroll. Frågeställningar som belyses i 

avhandlingen är: Söker arbetslösa individer som förväntar sig att hitta ett arbete aktivare 

efter arbete än vad andra arbetslösa gör? Söker arbetslösa individer som upplever att 

arbetslöshetssituationen är mindre betunga aktivare efter arbete? Är aktiveringsstrategier 

eller anpassningsstrategier vanligast bland de arbetslösa på den svenska arbetsmarknaden?  

I empirin redovisas även att de som upplever ha chans att få ett jobb är aktiva i sitt 

jobbsökande, än dem som känner sig ha avgränsade möjligheter. Att söka jobb har även ett 

förbindelse med arbetslösa individers psykiska hälsa. Forskning antyder att de mest aktiva 

mår sämst.  I sin forskning fann Bolinder att individers subjektiva handling styr hur de tar del 

av arbetslöshet samt forskning visar även att både aktivering strategier och 

anpassningsstrategier uppträder bland arbetslösa.  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier som vi har valt för att analysera vårt 

empiriska material. De teorier som vi anser är aktuella för vår studie är de olika kapitalen, 

stigma, social identitet och utanförskap. Därmed kommer att presenteras teoretikerna 

Bourdieu, Giddens, Goffman och Eriksen vars ideologi vi kommer att utgå ifrån. 

3.1 Klass och kapital 

Det sociala rummet anger vilken position människor tillhör och varför dessa individer 

tenderar att agera som de gör i olika förhållanden. Avgörande faktorer för arbetssökandes 

placering av position relateras till deras kombination av kapital. Bourdieus klassteorier utgår 

från fyra olika kapitalformer för att beskriva närmare individens förhållande till egen kapital 

och dessa är: ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt kapital.  

Ekonomisk kapital innefattar maktens spelrum samt materiella tillgångar som individen äger. 

I det ekonomiska kapitalet beskriver Bourdieu hur materiella förfoganden spelar en stor roll i 

individens dagliga liv. Han lägger stor fokus på utbildning och anser att det finns ett generellt 

samspel mellan utbildning och inkomst, där högre utbildning ger arbete och därmed större 

inkomst. En anledning till att många förblir arbetslösa beror på låg utbildningsnivå. 

Genom högre inkomst får individerna även större utrymme i sin livsstil genom aktiviteter, 

semestrar och sociala sammanhang. En högre yrkestitel medför även en högre social position 

i samhället. Som arbetslös utan utbildning och begränsade inkomster minskar chanserna för 

ekonomisk kapital. Det kulturella kapitalet är förknippad med förkunskap och kulturella 

förhållningssätt. Sättet hur individen tänker, gör sina val och orienterar sig i den sociala 

världen påverkas av det kulturella kapitalet. Bourdieu beskriver denna kapital även som 

finkultur eller så kallad god smak. Denna kultur är legitim och dominerande samt erkänns i 

sociala fält som till exempel skola där makt utövas allmänt. Även i arbetslivet kan kulturella 

olikheter förekomma där invandrare stämplas redan som ”annorlunda” vilket i sin tur leder 

till att gap uppstår mellan svenskar och utländska medborgare.  

Det sociala kapitalet innefattar sociala relationer, kontakter och nätverk mellan individer och 

olika grupper i samhället. Vänskapsförbindelser och sociala nätverk är grundläggande i 
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socialt kapital där genom att individer befinner sig i en specifik social miljö tilldelas ett 

speciellt tankesätt och inställning mot omgivningen.  

I Bourdieus teoretiska ramverk struktureras socialt kapital efter den tillit individer har för 

varandra i ett samhälle. Individer med lågt socialt kapital riskerar att hamna utanför 

arbetsmarknaden men genom rätt sorts kontakter ökar chanserna att få ett arbete. Högre 

utbildningsnivå och socialt nätverk är en möjlighet för arbetslösa att använda sig av för att 

öka chanserna till ett arbete. Dock är det viktigt att påpeka att trots högre utbildningsnivå hos 

utländska medborgare finns det fortfarande stor risk att de förblir arbetslösa pga. deras 

bakgrund och språkutveckling. 

Symboliskt kapital är inte ett kapital i sig  ifall de andra kapitalen inte uppnås, utan en kapital 

blir symboliskt endast när dess värde erkänns av andra representanter inom samma fält.  Det 

värde som erkänns av andra kan vara en tillgång som offentliggörs, som till exempel examen 

eller en hög yrkestitel som ger ett större värde för individen. Med symboliska markörer visar 

man sin tillhörighet och vad man står för till exempel genom kläder, stil och intressen. Enligt 

Bourdieu ingår övriga kapital under symboliskt kapital. Symboliskt kapital har en värdefull 

tillgång i många sociala kontexter.  

Alla kapital är förknippade indirekt med varandra och utgör en grund för individens identitet 

och levnadssätt. Kapitalen interagerar med varandra där med hjälp av hög utbildning uppnås 

en hög status av materiella tillgångar som i sin tur ger en bra ekonomisk kapital med högre 

levnadsstandard än övriga samhällsklasser. En god finansiering påverkar individens livsstil 

och sociala nätverk på ett positivt sätt och därmed skapar en hög socialt kapital både i yrkes-

och privatliv. Begreppet livsstil är knutet till individernas bakgrund och habitus som påvisar 

vilken levnadssätt man tillhör. Med begreppet fält avser Bourdieu (1995) en del av det sociala 

rummet som möjliggör att urskilja agenters sociala position. Denna position skapas genom 

interaktion mellan fält, habitus och övriga kapital. Enligt Bourdieu råder det en autonomt 

hierarkisk position inom fältet som leder till högre maktutövning. Med dispositionen habitus 

beskriver Bourdieu (1995) människans handlingspositioner som avgör vilka val och beslut 

personen fattar i olika sammanhang. Med hjälp av habitus har agenten möjlighet att se på 

omvärlden och sig själv samt resonera kring den position den intagit i samhället. Livsstil och 

smak är viktiga delar i individens habitus. Språk och kultur utgör en oändlig skillnad mellan 
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olika klasser eftersom den ger ökad språkutveckling och kunskap vilket i sin tur medför högre 

status för individen i samhället. 
10

 

Enligt Bourdieu & Passeron (2008)
11

 bestäms klasspositionen utifrån mängden kapital. 

Interaktionen mellan kapitälerna skapar avvikande avstånd mellan individerna i de olika 

kapitalen. Skillnaden beror på deras egenskaper, livsstilar och generella olikheter. Bourdieu 

menar att individen själv kan förändra sitt kapital och inta en större position i samhället, 

vilket görs enbart genom högre utbildning. 

3.2 Stigma 

Med begreppet stigma beskriver Goffman (2001) kategorisering av människor i samhället. 

Stigma uppstår när individens verkliga egenskap avviker i den sociala identiteten. Ordet 

användes för många år sedan på slavar och brottslingar som brutit mot lagar i samhället. De 

brännmärktes för att igenkännas av andra vilket fick brottslingen att stämplas som kriminell. 

Stigmatisering förekommer även i dagens samhälle där det finns systematisering av individer 

utifrån någon egenskap de innehar och avviker från den egna samhällsnormen. Samhället är 

indelad i olika kategorier med differenta etiska dilemman som ställer krav på individer att 

anpassa sig efter. Goffman anser att det finns bestämda kännetecken i de omgivande 

samhällsgrupperna om vad betraktas som socialt acceptabelt. Goffman(2001) beskriver tre 

olika typer av stigman som är kroppsliga, karaktärs och gruppstigman. Det kroppsliga 

beskriver ett fysiskt handikapp som individen disponerar och därmed avviker tydligt. 

Karaktärsstigman beskriver urskilja karaktärsproblem hos individen till exempel 

missbruksproblem och gruppstigman beskriver den kön, klass och härkomst individen tillhör 

som inte är i likhet med det samhälle individen lever i. Annorlunda individsbeteende kan 

kategoriseras som ”icke godkänd” av andra individer i samhället. Personer som har svårt att 

hitta sin plats i samhället riskerar att nedvärderas och att avstånd tas från dem. När stigma 

infaller finns risken att individerna blir uteslutna från samhället och utsätts för stigmatisering. 

I dagens samhälle finns det redan ramar, normer och värderingar om hur människor ska se ut, 

vara, och bete sig. Då individer avviker från dessa ramar som anses ”normalt” i samhället 

utsätts personerna i fråga för stigmatisering. Många arbetssökande med utländsk bakgrund 

eller annan etnicitet har svårare att etablera sig i samhället p.g.a sin bakgrund något som leder 

till diskriminering  och långvarig utanförskap. Negativa konsekvenser uppstår då individerna 
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i fråga påverkas i det känslomässiga planet. Individen kan även uppleva en positiv sida av 

stigmatisering genom att bli bekräftad och vara del av en grupptillhörighet utan några 

negativa påföljder. Detta stärker människans personlighet och ökar gruppens värde vilket 

medför förhöjt socialt kontroll gentemot andra rivaler. I ett socialt stigma benämner Goffman 

arbetslöshet som en faktor med både fördelar och nackdelar i samhället. Den största 

nackdelen med arbetslöshet enligt Goffman är att individen lätt hamnar utanför samhällets 

normer och anses avvikande från andra människor då frågan kan ställas omedvetet om vad 

som inte fungerar då individen är arbetslös. Men det nämns däremot att arbetslösheten även 

kan få individen att träffa andra människor som befinner i samma situation. Lever man fullt 

ut efter samhällets normer är risken mindre att riskera exkludering, men självklart finns det 

dem som vägrar att leva efter dessa regler.
12

 

3.3 Social identitet och utanförskap 

Problemställningen i vår studie handlar om hur andra förväntar sig att man ska ”vara” och 

”bete ” sig i samhället. Som enskild individ  intar man en tilldelad roll som konstrueras i linje 

med de normer och värderingar som redan finns i samhället. Som enskild individ ställs 

specifika krav på individen om det ideal och principer man ska följa, på så sätt skapas ens 

egen identitet. Identitet är ett begrepp som beskriver hur man är som individ och uppför samt 

vilket folkgrupp man tillhör med dess normer och värderingar. Det är en individuell 

klassifikation på vem man är och möjliggör att urskilja sig själv från andra representativa 

individer. Identitetsskapandet utvecklas vidare och utformar en till den individ man blir. 

Författaren menar att man bygger upp identitet efter andras uppfattningar och förväntningar 

om sig själv. Han delar in identitetsbegreppet i två kategorier: den sociala identiteten som 

exponeras för andra individer och den personliga identiteten som är mer privatbelagd och 

håller för sig själv. Den sociala identiteten beskriver de personlighetsdrag som förklarar hur 

andra individer som uppfattar en. Här ingår även egenskaper som utmärker sig hos en enskild 

individ vars egenskaper kan överensstämma med andra personer i omgivningen eller vice 

versa. Som arbetssökande riskerar man att ens sociala identitet inte liknar andras p.g.a den 

status man disponerar.  Ännu värre drabbas ungdomar med utländsk bakgrund som utsätts för 

etnisk diskriminering. Deras sociala identitet kan urskiljas allt från klädsel, utseende och 

språkkompetens vilket gör att andra får en avvikande  ”uppfattning” av personen i fråga. 

Även hos andra unga arbetssökande framhävs deras sociala identitet genom det sätt de visar 
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sitt intresse för ett specifikt arbete, vilket på så sätt skapar för/misstroende hos arbetsgivaren 

redan vid första intrycket. Motsatsen till denna form av identitet kallas för personlig identitet. 

Den personliga identiteten betecknar individens egenskaper med en stark, välformad identitet 

i grunden som skiljer den från andra individer. Genom att ha en stadig grund och stå på sig 

själv utan andras påverkan, formas ens personlighet och karaktär. Däremot genom samspel 

med andra människor stärks identiteten och utvecklas vidare. 
13

 

Den sociala identiteten gör även att den personliga identiteten stärks. Om den personliga 

identiteten är stark och stabil tillför den en positivare inställning vilket ökar chanserna att 

arbetslösheten blir mer kortvarig och möjligheterna till arbete ökar snabbare. Däremot om 

den personliga identiteten är sårbar kan arbetslöshet påverka identitetsskapandet ännu mer 

och leda till psykisk ohälsa och utanförskap framförallt hos ungdomar vars personliga 

identitet är inte helt utformad ännu. Dessutom ämnet arbetslöshet hanteras olika hos individer 

beroende på deras identitetsutveckling, men som värst drabbas återigen individer med annan 

bakgrund p.g.a. deras etnicitet, livsstil och status. Detta leder i sin tur till andra problem i 

privatlivet och individen blir sårbar vilket kan upplevas som dubbelmaktlöshet. Vi anser att 

Giddens identitetsteori kan sammankopplas med Eriksens bok Etnicitet och Nationalism 

(2002).
14

 Thomas Hylland beskriver identitet som att vara densamma som sig själv likaväl 

som att vara annorlunda.  Han hävdar vidare att personlig identitet och social identitet är nära 

förbundna med sociala och kulturella förändringar som sker i samhället. Författaren hävdar 

att genom social identitet kan man känna tillhörighet med en särskild etnisk gruppering, 

vilket stärker individens egna etniska identitet. Han definierar inte etnicitet som en egenskap 

hos en grupp, utan refererar etnicitet till förhållanden mellan grupper vilka medlemmar 

betraktar sig själva som specifika, och dessa grupper kan vara hierarkiskt anordnade i 

samhället. 

 Det finns ett starkt samband att personer som hör till specifika etniska grupper också tillhör 

specifika samhällsklasser. Eriksen (2002) menar att människor rättas efter tillvaron och 

försöker i största mån att upprätthålla sitt ursprung och etniska identitet var än de befinner sig 

i samhället.  

Samspelet mellan differenta och etniska grupper leder till att etniska relationer uppstår. När 

dessa grupper möts sker det en klassificering mellan oss och dem, som en beteckning på 
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  (Giddens, 2003) 
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  (Eriksen, 2002) 
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kulturella skillnader där individerna ser och beskådar varandra på ett visst sätt. Detta kan i sin 

tur resultera i att individerna känner tillhörighet med varandra eller upplever utanförskap. 

Baserad på många studier som framkommer i texten drar man slutsatsen att invandrare löper 

större risk att leva med dubbel identitet då de har hemma en annan hemmiljö än den de finner 

i arbetslivet och svenska samhället i övrigt. Som utlandsfödd  medborgare försöker man ändå 

i största mån att behålla sina egna rötter, samtidigt som man försöker att anpassa sig till den 

svenska kulturen. Den kulturella tillhörigheten gör att individen i fråga ständigt blir påmind 

att den inte tillhör majoritetsbefolkningen vilket leder till att de ser sig själva som främlingar i 

Sverige och hamnar i utanförskap. Dessa kulturella skillnader skapar klyftor även i yrkeslivet 

bland svenskar och invandrare och det skapas ett ”vi” och ”dom” mellan grupperna. Å andra 

sidan om grupperna känner tillhörighet med varandra kan detta leda till att fler kontakter 

skapas med ökad socialt nätverk, vilket även ökar chanserna till arbete. 
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4. METOD 

I det här kapitlet kommer vi att presentera våra respondenter via fiktiva namn. Vi kommer 

även att beskriva och ge reflektioner kring de metodval som vi har valt och diskutera etiska 

aspekter och vår förförståelse samt berätta om genomförandet av vår empiriinsamling. 

4.1 En kvalitativ intervjustudie 

Vi valde att använda oss utav kvalitativ ansats som innebär att vi utför en forskning där vi 

söker essensen och kvalitén. Kvalitativ forskning innebär att man tar avstånd från den 

naturvetenskapliga modellens normer för att istället lägga vikten vid hur individer uppfattar 

och tolkar sin verklighet (Bryman:2011).
15

 Kvalitativ forskning syftar på att skapa 

meningsfulla tolkningar utifrån mänskliga relationer. Att arbeta kvalitativt ansåg vi är mer 

lämpligt eftersom vi ville fördjupa oss i våra respondenters svar och fånga det specifika och 

unika i svaren som respondenterna ger, utifrån deras upplevelsevärld. Vår utgångspunkt i 

uppsatsen har varit hermeneutiskt angreppssätt. Hermeneutik handlar om läran om att tolka 

och den beskriver samspelet mellan delar och helhet vilket innebär att helheten kan endast 

förstås genom att förstå meningen i delarna och tvärtom. Ett viktigt nyckelbegrepp inom 

hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln eller den hermeneutiska spiralen. Syftet med den 

hermeneutiska cirkeln innebär att för att kunna ha förståelse för ett fenomen måste man utgå 

ifrån dess anknytning men samtidigt måste anknytningen förstärkas genom dess olika delar. 

Detta leder till ett konstant pågående rörelse mellan tolkning och förståelse av helhet och del. 

Denna cirkulära rörelse utgår från individens förförståelse och de förändringar som sker i 

samband med att hon eller han tillägnar sig nya idéer och erfarenheter.  

Cirkelmetaforen är sluten, vilket innebär att förståelseprocessen leder tillbaka till samma 

punkt där den började. Den hermeneutiska spiralen är däremot inte sluten utan kan ständigt 

förändras genom att antingen bli djupare eller uppnå nya nivåer (Gilje & Grimen, 2007). 16 

Detta innebär att man med sin forskning vill uppnå god förståelse av det eller den man 

studerar. Det är viktigt att forskaren tar del av individens värld och försöker förstå individens 

perspektiv på saken, och inte ens eget (Ritzer; 2004).
17

 För att tolka fram resultat använder 
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  (Bryman, 2011) 
16  (Gilje & Grimen, 2007) 
17

  (Ritzer, 2004)                                                                                                                                                                                                                                            
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forskaren sig av olika sociala fenomen som är skapade av individen själv. För att vi ska 

kunna ta del av hur våra respondenter tolkar omvärlden var vi tvungna till att försöka förstå 

hur de tolkar sin omvärld. Hermeneutiken anses vara relevant för intervjuforskning då den 

handlar om att försöka få en viss förståelse för en individ eller en grupp genom att beskriva 

hur de uppfattar sin situation.  

När man utför en kvalitativ forskning har man fördelen genom möjligheten att ställa 

följdfrågor till respondenten utifrån det svar man får. Att använda sig av intervjuer vid en 

undersökning innebär hög flexibilitet och frågeställningarna förblir öppna.  Intervjuformen 

som vi har valt att utföra kallas för semistrukturerad intervju. Det innebär att man har ställt 

upp frågorna som ett frågeschema, då frågorna ordningsföljd varierar. Intervjufrågorna börjar 

med mindre personliga frågor, för att lära känna respondenten och sedan följer djupare frågor 

som behandlar deras reflektioner kring arbetslöshet. Vi ställde cirka 10 frågor de flesta av 

våra frågor var väldigt öppna för att respondenterna skulle få en chans att kunna svara fritt. 

Vi formulerade om våra frågor på ett sätt där det skulle vara möjligt för oss att ställa 

följdfrågor. 

4.2 Förförståelse 

Vi förstår alltid världen mot bakgrund av vissa förutsättningar, detta är grundsynen inom 

hermeneutiken(Gilje & Grimen: 2007). 18  De förutsättningar, som är fördomar eller 

förförståelse avgör vad som är oförståeligt samt förståeligt för oss.  

Vi som utför denna studie har väldigt liknande tankar och förförståelse kring ämnet som vi 

har valt att studera. Vi tror att det är svårt att få ett jobb i dagens samhälle då det är väldigt 

många som söker till samma jobb med olika kvalificeringar. Även vi själv har lite erfarenhet 

av att söka jobb då båda av oss sökt till tidigare sommarjobb och andra extra jobb och vet att 

det kan vara väldigt tufft att få ett jobb. När vi har sökt jobb via arbetsförmedlingen har man 

väldigt sällan fått svar, man blir inte heller nekad utan man blir lämnad utan svar helt. Vi tror 

att det är väldigt svårt att få jobb bland annat för att det är många individer som konkurrerar 

om samma jobb, trots att de har olika kvalifikationer som till exempel längre tids 

arbetslivserfarenhet gentemot folk som har utbildningar. Vi tror att alla svenska medborgare 

är väldigt enade åsikter om att det inte är så enkelt att få ett jobb. 
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 (Gilje & Grimen, 2007) 
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4.3 Urval  

I en kvalitativ undersökning rekommenderas ett målinriktat urval. Enligt Bryman väljer en 

forskare sina respondenter utifrån studiens problemformulering (Bryman: 2011).
19

 Vårt 

empiriska material kan grundas på den detaljerade informationen vi har fått från intervjuerna. 

Våra respondenter talar inte för alla som är arbetslösa eller för alla som arbetar, de talar 

utifrån deras subjektiva upplevelser. Vi är medvetna om att vår studie kan tolkas som att våra 

respondenter talar för arbetslösa eller alla arbetsgivare.  När vi skulle komma överens om 

vem som vi ville intervjua var vi väldigt enade om att det skulle vara en variation mellan 

respondenterna. Vi ville intervjua både arbetslösa och arbetande respondenter för att få 

tydligare resultat när vi jämför individernas inställning till den nya arbetsmarknaden. Vi 

ansåg att det skulle vara givande för vår studie att ha respondenter med olika åldrar, kön, 

etnicitet och bakgrund. Vi använde oss utav ett så kallat bekvämlighetsurval. Med ett 

bekvämlighetsurval menas att forskaren söker informanter som är lättast att nå. När vi väl 

hade kommit igång med vår uppsats och började skriva våra intervjufrågor började vi prata 

om olika personer som hade varit intressanta att intervjua.  Vi valde att utföra intervjuerna 

både med människor som valdes genom personliga bekantskaper men även slumpmässigt 

utvalda individer. I undersökningen deltog 10 intervjupersoner varav fem var kvinnor och 

fem var män, då vi ville ha en variation av kön samt se olika perspektiv på likheter och 

olikheter i deras vardag.  Våra respondenter bestod av 2 arbetsgivare, 3 arbetande individer, 1 

arbetsförmedlare samt 4 arbetssökande. I studien deltog 4 svenskar och 6 invandrare. Av de 

tio intervjupersoner valdes 2 stycken genom personliga bekantskaper medan resterande 

informanter valdes utanför arbetsförmedlingen genom slumpmässig urval. Åldern av våra 

informanter låg mellan 19 och 56 år. Fokus riktade mest på självuppfattning om sin egen 

identitet, språkets betydelse, att leva mellan två kulturer, att känna sig annorlunda, 

omgivningens påverkan samt  att vara invandrare. Gemensamt för samtliga informanter är att 

de har bott i Sverige en längre tid och är medvetna om att deras normer, värderingar och 

egenskaper har förändrats under tiden i det nya landet. 

Även om vår uppsats handlar om arbetslöshet tyckte vi att det var en bra idé att ta del av olika 

synvinklar gällande arbetslöshet. Vi anser att alla som är en del av det svenska samhället är 

påverkade av arbetslöshet på något sätt, men det som vi finner intressant och är en grund till 
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varför vi valde att skriva denna uppsats är hur alla tolkar, påverkas och upplever arbetslöshet 

på sitt eget sätt. För att kunna se hur arbetslöshet uppfattas ur olika synvinklar var det 

passande för oss att inte enbart intervjua arbetssökande. För att få ärliga och djupa svar la vi 

en väldigt stor tyngd på att våra respondenter skulle känna sig bekväma, därför lät vi dem att 

själv bestämma vilken plats intervjun skulle ske på. Vi är väldigt nöjda med våra 

respondenter och känner att vi fick djupet och den ärlighet som vi var ute efter. 

4.4 Presentation av respondenter 

Kristian 40 år gammal, svensk etnisk man som arbetar som enhetschef inom kommunen 

omsorg och förvaltning.  

Pia 56 år gammal kvinna som har en svensk etnisk bakgrund och arbetar som arbetsledare.  

Robin är en 19 årig man med svensk etnisk bakgrund. Han har varit arbetslös sedan 1,5 år 

tillbaka på grund av arbetsbrist på sin arbetsplats. 

William är en man som är 21 år gammal. Han har en brittisk etnisk bakgrund och har varit 

arbetslös i ca 2 månader. 

Ali är en 39 årig man som har en arabisk etnisk bakgrund. Han har bott i Sverige i cirka 5 år. 

Han brukade jobba som systemutvecklare blev uppsagd på grund av ekonomiska kriser på 

jobbet. 

Albulena är en kvinna som är 23 år gammal. Hon har sina rötter från Kosovo, men har bott i 

Sverige i 20 år, hon arbetar idag som sjuksköterska. 

 Linda är en 25 årig gammal kvinna som har en svensk etnisk bakgrund. Idag arbetar hon 

heltid som tandhygienist.  

 Akil är en man som är 25 år gammal. Han har en arabisk bakgrund och är född i Sverige. 

Han arbetar som butikschef inom en Tele2-butik.  

Emine är en kvinna som är 21 år gammal. Hon kommer ursprungligen från Kosovo men har 

bott i Sverige i cirka 19 år. Hon blev arbetslös för 2 år sedan då företaget som hon jobbade 

för lades ner.  

Sara är 16 år gammal kvinna med svenska etnisk bakgrund. Hon arbetar idag inom 

arbetsförmedlingen.  
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4.5 Datainsamling/Tillvägagångssätt 

Vi bestämde oss tidigt för vilka respondenter som vi ville intervjua. Vi tog kontakt med 

personer som vi ansåg lämpliga för vår undersökning via telefon, e-post och Facebook. Enligt 

Bryman (2011) är det viktigt att en intervjuare alltid är redo att kunna ta förnyad kontakt om 

respondenten inte är tillgänglig vid första kontakt. Vi började med att presentera oss till de 

respondenter som vi inte kände sedan tidigare och förklarade att vi håller på att skriva detta 

uppsatsen och vad vårt syfte är. Att beskriva undersökningens syfte genom att ge en trovärdig 

anledning till varför de ska delta i en undersökning är viktigt enligt Bryman (2011), även en 

anledning till att försöka undvika bortfall.  Det var inga större komplikationer med att hitta 

respondenter som hade ett yrke, de var till och med glada för att ställa upp på en intervju så 

länge de förblir anonyma, vilket redan var en självklarhet för oss. Vi bestämde snabbt tid och 

plats med dem. Vi lät respondenterna bestämma vilken plats de vill utföra intervjun på. För 

att skriva våra intervjuer tog vi hjälp av Brymans intervju guide. Intervjuerna tog cirka 30 

minuter att utföra. Svaren som vi fick på intervjuerna skrev vi ner på en liten bärbar dator 

som vi bar med oss, då det hade tagit för lång tid att skriva ner svaren för hand.  

Vi upplevde det som betydligt mycket svårare att få en intervju med arbetssökandet, trots att 

vi berättade för dem att deras identitet förblir anonymt. Arbetslöshet är ett väldigt känsligt 

ämne. Det är ett ämne som berör dem personligt, ett ämne som präglar individerna som till 

och med utsätter dem för flera komplikationer i livet. Vi bestämde oss till slut att stå utanför 

Arbetsförmedlingens kontor i Landskrona för att försöka hitta personer som är villiga att 

ställa upp på en intervju på plats, vi var medvetna om att intervjuerna med de arbetssökande 

fick bli lite kortare än vad vi hade förväntat oss. Vi gick fram till personer som kom in eller 

gick ut ur kontoret. Vi fick tag i några få respondenter, intervjuerna tog plats utanför 

Arbetsförmedlingens kontor. Diktafon användes inte under intervjuerna utan genomföringen 

av intervjuerna skedde skriftligt. Det var väldigt viktigt för oss att våra respondenter skulle 

känna sig bekväma.  
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4.6 Etiska övervägande 

Inför en forskning är det viktigt att ta hänsyn till etiska principer. Bryman (2011) menar att 

grundläggande etiska frågor rör frivillighet, integritet och anonymitet. Det finns principer 

som gäller speciellt vid svensk forskning och det är informationskravet som behandlar att 

respondenterna ska vara informerade om den aktuella undersökningens syfte, de ska även ha 

rätt till att kunna avbryta om de så önskar. Det andra kravet är samtyckekravet där det är 

viktigt att deltagarna i en undersökning har själv rätt att bestämma över sin medverkan. Det 

tredje kravet kallas för konfidentialitetskravet, det behandlar respondenternas anonymitet. Det 

är viktigt att respondenternas privata uppgifter förvars på ett sätt att obehöriga inte kan 

komma åt dem (Bryman:2011).
20

 Dessa tre etiska principer som Bryman lyfter upp i sin bok 

Samhällsvetenskapliga metoder (2011) har vi tagit hänsyn till genom att presentera vårt syfte 

med vår forskning till våra respondenter. De respondenter som vi har valt att intervjua har 

varit myndiga och vi ser till att deras identitet hålls anonymt. 

4.7 Validitet  

Bryman (2002) menar att validitet handlar om hur slutsatser som genererats från en 

undersökning ska mätas eller bedömas, om de hänger ihop eller inte . Han menar att validitet 

delas i tre dimensioner, intern validitet, ekologisk validitet och extern validitet. Bryman 

betonar att intern validitet måste ha en god överensstämmelse mellan forskarens 

observationer och de teoretiska idéer som har utvecklats under arbetets gång. Med extern 

validitet syftar Bryman på huruvida följderna från en undersökning kan generaliseras förutom 

den specifika undersökningskontexten. När han syftar på ekologisk validitet syftar han på i 

vilken utsträckning samhällsvetenskapliga resultat är tillämpliga i människors vardag och i 

deras naturliga sociala miljöer. Även författaren Beverley Skeggs (2000) beskriver validitet 

som övertalande och trovärdig samt att resultatet är bindande.  Analysen har varit strikt och 

ansvarsfull då Skeggs (2000) påpekar att validitet i en kvalitativ studie åstadkoms via att 

forskare använder sig av kritiska ögon och professionellt arbetssätt. På så sätt strävar man 

efter ett trovärdigt resultat och stor vikt läggs på det syfte och frågeställning  man önskar 

besvara. Validiteten kan däremot i sin tur delvis influeras av själva forskarna och vilka 

slutsatser de drar. 
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Validitet kan generellt sägas vara att man mäter det man verkligen vill mäta. Validitet handlar 

om att använda rätt material vid rätt tillfälle. För att uppnå hög validitet var det viktigt för oss 

att hålla oss inom våra riktlinjer. För att kunna förstå arbetslöshet ur olika synvinklar, vilket 

är syftet med vår undersökning, var det väldigt viktigt för oss att vårt urval skulle vara olika 

typer av människor. Genom att intervjua människor i olika åldrar, etniska bakgrund och 

livsstil får vi uppleva hur arbetslöshet uppfattas ur olika aspekter. Vi skapar en större 

förståelse på hur arbetslöshet tolkas och upplevs. På det sättet mäter vi verkligen det vi vill 

mäta, genom att undersöka olika människors upplevelser kring arbetslöshet. Vi tycker att vår 

uppsats har hög validitet på grund av att informanternas berättelse upplevs rimliga, 

övertygande och trovärdiga likadan som det validitet Skeggs (2000) beskriver. Andra faktorer 

som också gör att vår studie har hög validitet är att vi som forskare har varit analyserande och 

radikala under studiens gång, därtill vid utförandet av intervjuer använde vi oss av följdfrågor 

för att få bekräftelse att vi som forskare förstått svaren rätt. Vårt urval gjorde det även möjligt 

för en generalisering då vi upplevde att våra informanter som har en liknande bakgrund har 

även liknande tankar och åsikter. 

5. EMPIRI 

I detta kapitel kommer vi att redovisa en sammanställning  av vår empiriska undersökning.  

Materialet kommer att presenteras under rubriker med olika teman som knyter an till vår 

frågeställning och problemområde vilket betraktas som mest väsentligt för vårt studie. 

De teman som presenteras i kapitlet handlar framförallt om arbetsmarknaden och hur den 

upplevs och tolkas utifrån respondenter med olika bakgrund och erfarenheter. Som forskare 

finner vi det intressant att observera hur ämnet berör individernas känslor, funderingar och 

idéer vad gäller den svenska arbetsmarknaden.  Det är även fängslande att som forskare lägga 

märke till och uppmärksamma respondenternas inställning, deras växlande uppfattning kring 

arbetslöshet och finner det spännande hur den tolkas mellan dessa individer. Vi kommer även 

att lyfta fram citat som har framkommit under intervjuernas gång. Namnen som vi har angivit 

på våra respondenter är fiktiva namn för att bevara deras anonymitet.  
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5.1 Arbetsmarknadens krav  

Våra arbetsgivare tolkar arbetsmarknadens krav på olika sätt. Kristian och Akil som arbetar 

med bland annat rekrytering av nya anställda menar att det finns inga problem med att få ett 

jobb i dagens samhälle. Kristian menar att kraven är de samma genom åren men att det har 

skett en förändring hos människan och deras tankesätt gällande arbetsmarknaden.  Akil och 

Kristian delar liknande åsikter om att alla i det svenska samhället kan få ett jobb, så länge 

man har en rätt inställning. Akil jobbar som butikschef och han berättar att han inte har några 

problem med att anställa nya människor, så länge de har ”rätt inställning”. Han menar att för 

en individ med rätt inställning som verkligen visar ett intresse för jobbet kommer inte 

arbetslivserfarenhet eller några andra krav att spela roll. 

” Det längsta jag har varit arbetslös är i ca 1 månad och jag tror att det är på grund av min 

viljan att jobba [...] jag ha vägrat att acceptera att vara arbetslös och därför har jag kämpat 

för att få jobb ” 

Sara som arbetar inom arbetsförmedlingen menar att det finns gott om jobb att söka, hon 

hänvisar även till platsbanken där hon syftar på att det finns flera möjligheter till anställning. 

När vi frågade Sara om vad hon tyckte om arbetsmarknadens krav svarade hon: 

"Det är en självklarhet att kraven höjs när många människor tävlar om samma jobb, då 

måste man välja ut den bäste mannen för jobbet [...] man kan inte bara ge ut anställningar 

till alla, man måste se vem som verkligen vill ha jobbet och vem som har arbetsmoral. Vad 

innebär det att ha livserfarenhet? jo, det visar att du är kapabel till att jobba och ta ansvar. 

[...] När någon lämnar sitt CV och vi ser där att denna person aldrig har jobbat i hela sitt liv 

trots att hen är 28 år gammal börjar man undra lite.." 

Med detta menar Sara att ”bäste man” får jobbet speciellt när det är sådan hård konkurrens 

efter arbete i samhället. Det är många arbetsgivare som är medvetna om detta och därför 

väljer att öka kraven för att hitta den lämpligaste kandidaten för ett uppdrag/jobb.  

Pia berättar för oss att hon har följt den svenska normen vilket enligt henne är att gå i 

grundskola, gymnasiet, universitet och sen vidare till arbetslivet. Pia har aldrig upplevt att 

hon har haft några problem med att få ett jobb. Att vara arbetslös i någon månad eller två är 

inte ett problem, berättar hon. Det blir ett problem om det pågår i några år utan förändringar. 

Hon menar att arbetslöshet börjar bli ett problem när man börjar bli kräsen om vilka jobb man 



31 
 

vill söka. Hon menar att till slut föredrar människor hellre att bara sitta hemma än att behöva 

ta ett "skitjobb", hon syftar på att samhället kommer att sluta gå runt om alla strävar efter de 

bäst betalda jobben. 

" Någon måste ta dessa skitjobb, någon måste städa, någon måste torka våra äldre, någon 

måste servera oss på restaurangen, någon måste diska på restaurangen. Det är inget fel på 

dessa jobben som folk syftar på att de är skit. Alla jobb erbjuder inte 400 kronor i timmen, 

vilket man måste acceptera." 

Akil jämför med hur det var när han var yngre. Han berättar hur de kämpade för att få jobb 

när han och hans vänner var tonåringar. Han berättar att han började arbeta redan när han var 

13 år med att sälja tidningar. Akil är väldigt bestämd när man säger att människor, speciellt 

ungdomar i dagens läge är kräsna och bortskämda. 

”En person som vill jobba, går ut och hittar sig ett jobb [...], därför blir inte arbetslöshet ett 

samhällsproblem för att jobben finns [...], dagens ungdomar jobbar för förmåner, de jobbar 

inte på grund av att de vill jobba utan de tänker ’vad får jag utav att jobba här vilket är fel ” 

Sara berättar för oss att det går åt mycket resurser för att motverka arbetslöshet men att hon 

anser att många arbetslösa väljer själv att vara arbetslösa. Hon berättar att hon och sina 

kollegor som arbetar inom arbetsförmedlingen kämpar dagligen med att motverka 

arbetslöshet.  

"Idag finns så många resurser för att hjälpa de som är arbetslösa, men ibland tänker jag att 

det är just det som är problemet kanske, att det finns FÖR mycket resurser som har en 

negativ påverkan på människor. Man blir bekväm genom att få en lön när man inte ens 

behöver jobba för sin lön [...] Bidrag från samhället är på gott och ont. Det är det som gör 

vårt land så vackert men å andra sidan är det som kommer att göra att människor inte 

kommer vela arbeta mer" 

Nedan har vi sammanfattat kort vad våra respondenter har för tankar och åsikter kring hur 

man kan bekämpa arbetslöshet och förbättra samhället. Akil som är butikschef menar att det 

är viktigt att individen själv tar ett eget initiativ till att förhindra sin egen arbetslöshet.  Han 

anser att individer i dagens samhälle förlitar sig för mycket på andras hjälp, vilket inte alltid 

fungerar.  
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” Man kan inte lyfta någon som vill ligga ner, och så är det med många arbetslösa [...] folk 

spelar hellre Wordfeud på sina mobiler än kämpar för att få ett jobb ” 

Enhetschefen, Kristian berättar för oss att han utför flera anställningsintervjuer i veckan. Han 

nämner att han gärna anställer nya människor men att han anser att det är många människor 

som vägrar ta ett jobb på allvar.  

”När jag sitter och utför en anställningsintervju och den första frågan som dyker upp är om 

man får gå hem tidigare så känns det inte så frestande att anställa denna […] Jobben finns, 

fråga mig, men det är inte många som vill jobba och vill ta sina jobb på allvar […] jag 

betalar faktiskt mina anställda till att komma till jobbet då borde de ta jobben på allvar” 

Kristian berättar även för oss att han tycker att man borde börja förbereda individen på 

arbetslivet redan när man är barn. Han syftar på att det finns väldigt dålig kunskap om hur 

arbetsmarknaden egentligen ser ut. Han säger att det är viktigt att barn i så tidigt skede så 

möjligt, får reda på vad det är som krävs för att kunna senare i framtiden få ett jobb. Han 

menar att allmän kunskap om både arbetslivet men även livet som arbetslös är viktigt. Akil 

har liknande tankar som Kristian, han säger att man måste ge människor en rätt 

verklighetsuppfattning. Han menar att arbetsmarknaden alltid har varit tuff, det är därför man 

måste visa att man är tuffare.  

" Det är viktigt att både föräldrar och lärare ger barn en rätt attityd och inställning inför det 

verkliga livet. Jag tror lite på Darwins teori om att den starkaste övervinner, så är det med 

vårt samhälle, du måste vara tuff för att klara dig, tuff och envis. Om man är lat och 

förväntar sig att jobben kommer att knacka på din dörr, ja då kan man räkna med att man 

kommer att vara arbetslös en lång period och sen kommer ytterligare ett problem, vem vill 

anställa någon som har varit långtidsarbetslös? 

Trots att det är kanske väldigt dramatiserande att jämföra arbetsmarknaden med Darwins 

evolutionslära, men ändå delar vi som forskare samma uppfattning som Akil och Kristian har 

vad gäller arbetsmarknaden idag. Enligt denna utvecklingslära ska barn redan i tidig ålder 

förberedas inför  det verkliga livet, och samma regler gäller även för arbetslivet där den 

tuffaste och starkaste vinner. Darwins utvecklingslära går ut på att människan utgår från en 

enkel organism och att livet på jorden utvecklas ständigt. Darwin menar på att den som är 

mest anpassad till rådande omständigheter klarar sig bäst. Eftersom yttre omständigheter 
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förändras konstant, utgår Darwins teori ifrån termen ”the survival of the fittest” vilket 

innebär att det är ett naturligt urval, där de har bäst förmågor och förutsättningar överlever. 

Desto mer intelligent individen är, desto större chans har den att överleva. Genom stark 

beslutsamhet, bra attityd, optimism, och  envishet lyckas man bli en tuff vinnare även på 

arbetsmarknaden. Till skillnad från arbetsgivarnas perspektiv vad gäller arbetslöshet, tolkar 

våra respondenter arbetsmarknadens krav på ett annat sätt. Våra respondenter som tillhör den 

yngre generationen delar väldigt liknande uppfattningar och åsikter när det rör kraven som 

ställs på de arbetssökande i det svenska samhället. De anser att kraven som arbetsplatser 

ställer på den arbetssökande är alldeles för höga, vilket i sin tur bidrar till att många 

ungdomar förblir arbetslösa. Ett av kraven är att den arbetssökande ska ha en utbildning men 

även flera års erfarenhet. Både Emine och Ali problematiserar kravet på livserfarenhet. De 

menar att många som söker jobb är nyexaminerade och att det borde vara förståeligt att de 

inte har hunnit arbeta än. Kraven verkar få de arbetssökande att känna sig begränsade till 

vilka jobb de kan söka till, trots att de har behörigheterna till att kunna arbeta med det som de 

söker till. De berättar att kraven som sätts är näst intill omöjliga krav. 

”De kräver att man ska se ut på ett visst sätt, de kräver B körkort, de kräver att man ska ha 

en överdriven social förmåga, de kräver att man ska ha haft 5 års erfarenhet. De kräver en 

superman. Vi alla är bara människor och inget annat”  

 Albulena menar att kraven som ställs på den arbetssökande är orealistiska, arbetsmarknaden 

kräver att man ska veta hur man ska jobba, innan man börjar på en arbetsplats, men det är inte 

verkligt berättar hon för oss.  

"Man kommer till en arbetsplats för att lära sig hur det fungerar. Hade alla arbetsplatser sett 

likadana ut så hade man inte utvecklats [...] det verkar vara för mycket begärt att lära upp 

nykomlingar, men chefer glömmer att de får en lön utav en anledning" 

 

5.2 Arbetsmarknadens påverkan 

Nedan följer våra respondenters tankar och reflektioner kring den nya arbetsmarknaden i 

Sverige och vad den har för påverkan på individerna. Här tar vi del av deras subjektiva 

upplevelse av arbetslöshet. Albulena menar att problemet är att samhället gör det ständigt 

svårare för individen att komma in i arbetsmarknaden. Hon berättar för oss att hon upplevde 

det lättare att få jobb förr i tiden. Hon menar att förut var utbildning det enda man behövde 
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för att få ett jobb, senare blev det att man behövde ha praktiserat för att få ett jobb och nu 

behöver man både utbildning, praktik, arbetslivserfarenhet och påbyggnadskurser. 

”De vill att man ska vara 25 år gammal med 20 års erfarenhet och med alla möjliga 

utbildningar” 

Robin har varit arbetslös sedan 1,5 år tillbaka. Han menar att sin arbetslösa situation har fått 

honom att känna sig utanför. Han berättar att de begränsade antal yrken som han kan söka till 

ger honom en känsla av utanförskap. De enda yrken som han känner sig behörig att söka till 

är yrken som ingen annan vill ha, yrken som inte kräver något särskild från individen. 

”Hela min situation gör att jag känner ett utanförskap, att vara arbetslös gör att jag känner 

mig utanför[...]och de enda jobben som finns att ta är exempelvis städare eller sophämtare 

[...] jag vill inte jobba med något som jag anser är förnedrande [...]de jobben hade fått mig 

att känna mig ännu mer utanför, jag är som alla andra människor, ingen är bättre än mig, 

varför ska jag behöva ta ett jobb som ingen annan vill ha” 

Ali tycker att om det ska ske förändringar så måste dessa förändringar vara drastiska. Han 

syftar på att antal invånare i Sverige verkar öka för varje år och därför måste samhället 

erbjuda fler jobb. Han tycker att fler människor borde få en chans att utbilda sig och alla 

borde vara en del av arbetsmarknaden och att arbetslöshet är en faktor som inte bör 

accepteras. Robin som berättar för oss att han är väldigt politiskt insatt tror att det måste ske 

politiska förändringar för att arbetsmarknaden ska genomgå en förändring.  

” Hela samhället är på väg ner, inget är på bättringsväg, vi måste rösta om, för att i dagens 

regering kommer ingen att hjälpa dig[...]jag får inte ens hjälpen jag behöver av 

arbetsförmedlingen, de kan inte ens garantera mig jobb” 

Robin har starka åsikter kring dagens samhälle, han syftar på att arbetslöshet är ett stort 

problem som orsakas av dålig politik och ett samhälle som lider av stora samhällsproblem. 

Han syftar på att det måste ske en stor förändring inom det politiska fältet för att 

arbetslösheten ska kunna förbättras. 
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5.3 Informanternas uppfattning av den nya arbetsmarknaden utifrån livssituation och 

bakgrund 

Ali nämnde att han kände sig begränsad på grund av sitt språk, han anser att han blir 

behandlad annorlunda på grund av hur han bryter när han talar, trots att han talar det svenska 

språket utan några grammatiska problem. 

”Att kunna tala flera språk är väldigt meriterande, men att ha en brytning är förnedrande” 

Emine upplever att kraven inte handlar enbart om arbetslivserfarenhet, hon menar på att 

kraven som ställs nuförtiden är personliga krav. Hon anser att det ställs krav på vilken 

personlighet man bör ha, hur man ska se ut, hur man pratar samt vad man heter i efternamn 

spelar också roll. Hon berättar för oss att hon känner till flera bekanta som har ändrat sina 

utländska namn till svenska namn för att kunna få ett jobb lättare. 

William anser att samhället inte hänger med riktigt när det sker större samhällsförändringar. 

Han menar att samhället genomgår en kontinuerlig förändring, människor ökar men jobben 

begränsas. Han lyfter upp olika omständigheter som han problematiserar, bland annat hur den 

nya arbetsmarknaden enbart anställer människor som de redan har kontakt med sedan 

tidigare. 

”Det är världsmarknadens fel att arbetslösheten är hög. Samhället kan inte hantera den nya 

världsmarknaden, politikerna borde tänka genom hur man kan utveckla välfärden i Sverige”  

”Arbetsmarknaden måste ändras och måste börja våga ge människor, speciellt ungdomar, 

invandrare och människor med en viss funktionsnedsättning en chans  […] att man 

nuförtiden enbart kan få jobb om man har kontakter är fel , för vad händer med oss som har 

flyttat till Sverige för att jobba? Vad händer med oss som har flyttat till Sverige för att få ett 

bättre liv?” 

Han syftar på att det enda sättet att kunna få ett jobb i Sverige är om man har kontakter  vilket 

är dåligt menar han. Det gör att invandrare i Sverige inte har en större chans till att få jobb. 

Han menar att det finns vissa personer som är speciellt utsatta för arbetslöshet vilket är 

ungdomar, invandrare och människor som lider av en viss funktionsnedsättning. Han menar 

att alla har rätt till att få jobba, men det är väldigt få som faktiskt får en chans att arbeta. 
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5.4. Resultat 

Sammanfattning av resultat utifrån respondenternas uttalande kring ämnet är att samhället 

ställer för höga krav i samband med att en person söker ett arbete. Det krävs utbildning och 

lång erfarenhet för att få möjlighet att sätta in en fot på arbetsmarknaden.  Eftersom 

konkurrensen är hård ställs det  höga krav på den arbetssökande där ”bäste man” får jobbet. 

Å andra sidan finns det hinder som begränsar  individen för att få ett önskat arbete. Det kan 

vara allt från utseende, språk, bakgrund samt personliga egenskaper som gör det svårare att 

träda in i arbetslivet. Därför är de mest utsatta grupperna ungdomar utan arbetslivserfarenhet, 

invandrare samt även individer med olika funktionsnedsättningar. Utifrån arbetsgivarnas 

synvinkel bildas det en annan uppfattning kring ämnet, vilket innebär att de upplever att 

många arbetssökande är för ”bortskämda” som vägrar att ta ett mindre kvalificerad jobb 

eftersom den yrkeskategorin anses som förnedrande. En del människor har också blivit 

bekväma med bidrag från samhället och väljer att överhuvudtaget inte anstränga sig för att få 

ett jobb. Vidare ges förslag till tillvägagångssätt för att få arbete, bland annat genom 

kontakter något som en del saknar. Eftersom det är hård konkurrens på arbetsmarknaden 

ställs höga  krav även på personliga egenskaper där det krävs att vara tuff, ha rätt inställning 

samt ta eget initiativ kan bidra till arbete. Därför anses det vara viktigt att redan som barn bör 

man förberedas även för arbetslivet d.v.s få rätt verklighetsuppfattning. Så som allt annat i 

livet, som en informant säger, anses även arbetslivet vara en kamp där ”den starkaste” vinner.  

I resultatet framkommer det också att hög arbetslöshet ses som ett fel på världsmarknaden 

som i sin tur påverkar även svensk politik. Arbetslöshet skapar  negativa upplevelser  hos 

enskilda individer och skapar utanförskap i samhället. Därför  bör inte arbetslöshet accepteras 

som normalt utan det krävs drastiska förändringar i samhället för att förändra detta. Det finns 

redan många organisationer så som b.l.a. Arbetsförmedlingen som motverkar arbetslöshet, 

dock bör fler individer få större chanser till utbildning, få ökad kunskap om arbetslivet och 

därmed öka möjligheterna på arbetsmarknaden.  
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6. ANALYS 

I analysen har fokus riktats på att utforska och sammanställa det material vi har kommit fram 

till. Syftet med analysen är att sammanfoga teori och empiri för att kunna besvara vår 

frågeställning och skapa större förståelse om hur informanterna uppfattar den situation de 

befinner sig i. Genom att använda oss av den empiriska material som har samlats in kommer 

vi även att lyfta fram vår problemformulering. Vidare använder vi oss av olika teoretiska 

analyser för att undersöka informanternas egna erfarenheter angående arbetslöshet och 

utanförskap i samhället. Vi valde att utgå ifrån fyra teoretiska analyser och dessa är: 

Bourdieus och Eriksens teori om olika kapitalformer, Giddens teori om identitetsskapande 

och identitetsutveckling samt Goffmans teori om stigmatisering. 

Slutligen kommer vi även att belysa informanternas egna reflektioner av att uppleva 

stigmatisering och känslan av att inte riktigt ”passa in” och hur detta påverkar individens roll 

och identitet. Vi anser att man kan påstå att det pågår kulturella skillnader mellan en individ 

som har ett jobb och en arbetslös. Individerna kommer från två olika grupper och har olika 

värderingar. Det har blivit ett vi och dem. Individernas tankar och reflektioner präglas av 

deras sociala kapital, vilket habitus de har och vilket fält de befinner sig på. Där sker det 

grupperingar, och alla dessa grupperingar delar annorlunda värderingar, som utsätter vissa för 

utanförskap. I detta fall är det arbetslöshet. Arbetslösa individer utsätts för ett utanförskap på 

grund av individers olika tankar och åsikter.  

Det är väldigt tydligt att våra arbetande respondenter har väldigt liknande tankar gällande 

arbetslösheten idag, men det är även våra arbetssökande respondenter som har en dylikt 

uppfattning till dagens arbetsmarknad. Detta kan förklaras med hjälp av Bourdieus teori. 

Detta är på grund av att de befinner sig i olika sociala rum som präglas av, vad Bourdieu 

kallar olika kapital. De som befinner sig i samma sociala rum delar oftast samma åsikter och 

värderingar men dessa skiljer sig från andra. Vi tror att detta leder till att det bildas två olika 

grupper. 
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6.1 Klyfta och skillnader mellan grupperna 

Enligt Bourdieus teori finns det fyra olika kapitalformer som avgör vilken position individen 

tillhör och förklarar varför dessa individer agerar i olika omständigheter. Det ekonomiska 

kapitalet som Bourdieu inkluderar i sin teori lägger stor fokus på utbildning, där individer 

med lägre utbildningsnivå löper större risk för arbetslöshet medan individer med högre 

utbildning har större chans att få ett högt uppsatt arbete och därmed större inkomst. Detta i 

sin tur leder till att individer intar större utrymme och får högre social position i samhället. 

Andra viktiga kapital som också ingår i Bourdieus teori är: kulturellt, socialt och symboliskt 

kapital. 

Det kulturella kapitalet beskriver individens förkunskap och kulturella förhållningssätt, vilket 

är dominerande i det sociala fältet. Detta innebär att en enskild individ påverkas av det 

kulturella kapitalet när det gäller tankesätt, orientering och sättet att fatta beslut i den sociala 

världen. Det sociala kapitalet handlar om sociala relationer och kontaktar som individer har 

mellan varandra. Sociala nätverk är en grundläggande faktor inom detta kapital eftersom det 

möjliggör att kommunicera mellan olika grupper i samhället. Det symboliska kapitalet är en 

markör som visar individens tillhörighet i samhället vilket visas genom kläder stil och 

intressen. Detta kapital har en stor betydelse i många sociala kontexter. Det sociala kapitalet 

beskriver kontakter och sociala nätverk mellan olika grupper i samhället. Ett socialt kapital 

innebär att ha olika värdefulla förhållanden till en del betydelsefulla individer.  

Genom att utgå ifrån Bourdieus teori har vi försökt att analysera vår problemställning och på 

så sätt försöka svara på vår frågeställning. Om man analyserar arbetsgivarnas perspektiv på 

arbetslöshet och vilka krav de ställer kan man dra slutsatsen att den enskilda individen får på 

sätt och viss ”skylla sig själv” att den är arbetslös. Överlag svarar arbetsgivarna att det finns 

arbete men att arbetssökande saknar rätt inställning och god arbetsmoral vad gäller 

arbetslivet.  Detta bekräftas även av arbetsförmedlingen som står fast vid att jobb finns men 

att man själv bestämmer att vara arbetslös genom att vägra att ta ”skit jobb” utan istället bli 

bekväm med att få bidrag från staten. En del arbetsgivare samtycker att arbetssökande 

framförallt ungdomar är bortskämda som vägrar tacka ja till ett arbete med mindre status, och 

vägrar att ta ett jobb på allvar, något som tolkas som fel inställning och tankesätt av 

arbetsgivarna. Någon arbetsgivare följer den svenska normen och lägger stor fokus på 

utbildning och livserfarenhet för att lättare kunna ge en anställning. Vidare förklarar 

arbetsgivarna att kraven att få ett arbete har ökat de senaste åren och att hård konkurrens 
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råder när det gäller en anställning eftersom man vill hitta den lämpligaste för arbetet vilket 

innebär att ”bäste man” får jobbet. Därför ska arbetssökande individer redan i tidigt skede 

förberedas inför arbetslivet och få rätt verklighetsuppfattning vad gäller arbetsmarknaden.  

Till skillnad från arbetsgivarna har våra respondenter ett annat syn på arbetsmarknaden. 

Majoriteten anser att kraven som ställs på arbetssökande är helt orealistiska då 

arbetsmarknaden ställer för höga krav vilket ökar chansen att få ett arbete. Som nybliven 

arbetare behöver man tid och introduktion att lära sig arbetsplatsen, vilket verkar vara för 

mycket begärt av arbetsgivarna. Informanterna upplever dagens arbetsmarknad på ett negativ 

sätt på grund av att kraven är för höga där utbildning och arbetslivserfarenhet är 

grundläggande, samt övriga påbyggnadskurser är en merit.  

Om man analyserar arbetsgivarnas krav som ställs på arbetssökande utifrån Bourdieus teori 

framkommer det tydligt att det krävs olika former av kapital för att ”passa in” eller med andra 

ord att bli ”inkluderad” i arbetslivet. Kraven som arbetsgivarna ställer baseras  i stort sett på 

utbildning, arbetslivserfarenhet, god social förmåga samt kunna konkurrera med andra 

arbetssökande då den lämpligaste får jobbet. Med andra ord kan man dra slutsatsen att 

individer med högt symboliskt, socialt och kulturellt kapital får anställning eller blir så kallad 

”inkluderade” och ifall man inte uppfyller dessa former av kapital så tenderar man att bli 

”exkluderad” i arbetslivet.  

Om man vidare analyserar informanternas svar gällande arbetsgivarnas krav inser vi att 

många av informanterna saknar de krav som arbetsgivarna ställer. Majoriteten upplever 

kraven som orealistiska då många saknar arbetsliverfenhet framförallt ungdomar som inte har 

fått chansen att sätta in sin fot i arbetsmarknaden och därmed saknar livserfarenhet, andra 

saknar även utbildning och socialt nätverk, vilket gör det svårt för dem att konkurrera med 

andra arbetssökande och därmed riskerar att ” exkluderas” i arbetslivet.  

6.2 Identitetsskapande och utveckling 

Giddens (2003) syftar på att identitet utformas efter uppkomna sociala situationer. Identiteten 

byggs upp efter andras uppfattningar om sig själv och det som anses vara viktigt för dem. 

Varje samhälle präglas av olika normer och värderingar, bryter man mot dessa så finns det en 

stor chans att man hamnar i utanförskap. Själva identitetsskapandet är en process som 

utvecklas vidare i interaktion med andra människor och gör en till den individ man blir. 

Giddens teori kan även associeras med Goffmans teori där författaren beskriver om att det 
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finns förväntningar på den enskilde individen om hur man ska vara och bete sig i samhället. 

Ifall man avviker från denna roll som man har blivit tilldelad så finns risken för att utsättas 

för stigmatisering vilket påverkar ens egen identitetsskapande och utveckling. Annan faktor 

som också påverkar identitetsskapandet är andras uppfattningar och förväntningar om sig 

själv. Goffman (2001).  

Goffman (2001) skiljer vidare mellan två kategorier av identitet, den sociala och den 

personliga identiteten. Den sociala identiteten har väldigt stor betydelse i samhället då den 

visar hur andra individer upplever en. Om den sociala identiteten inte liknar andras 

medborgare, ökar risken för att hamna i utanförskap. Själva statuset som arbetssökande kan 

leda till att man inte känner samhörighet med andra som har arbete på grund av att man har 

olika sociala identiteter. I samhället finns det redan markörer som visar vilken klass en 

enskild individ tillhör, som t.e.x. utseende, språk, klädsel och andra personliga egenskaper. 

Detta leder i sin tur att ungdomar med utländsk bakgrund drabbas i större utsträckning av 

etnisk diskriminering och leder till  att den deras sociala identitetet påverkas på ett negativt 

sätt. Den privata identiteten handlar om vilken personlighet och karaktär man har och den kan 

stärkas genom samspel med andra människor. Om den personliga identiteten är tillräckligt 

stabil medför den en positiv inställning även vad gäller arbetssökandet, däremot om den är 

sårbar kan den istället leda till en negativ inställning. Åter igen är det utlandsfödda 

medborgare som drabbas hårdast p.g.a. deras annorlunda livsstil och status,  som leder till att 

individen blir sårbar även i privatlivet och upplever dubbelmaktlöshet. Eftersom 

identitetsskapandet är inte fullt utvecklad hos ungdomar kan det också leda till andra negativa 

konsekvenser så som psykisk ohälsa och utanförskap.  

Vi har uppfattat det som att andra individers åsikter om en själv spelar väldigt stor roll. Vi 

drar en koppling till Eriksens (2002) teori där han menar att individens identitet präglas av 

hur andra individer uppfattar dig. Båda identiteterna är nära sammanbundna med olika 

sociala och kulturella förändringar som sker i samhället. Liknande kopplas även till 

Bourdieus (1995) teori som beskriver att habitus förändras och utvecklas vidare i samband 

med nya normer och värderingar. Vidare hävdar Bourdieu i sin teori om det sociala rummet 

vars syfte är att personer formas genom samverkan med andra individer. Individer i samhället 

kan antigen känna tillhörighet med varandra eller uppleva utanförskap vilket leder till att det 

skapas ”vi” och ”dem” mellan grupperna p.g.a. deras kulturella skillnader. Enligt Goffman så 

uppstår stigmatisering när personliga egenskaper och beteenden av enskilda individer avviker 
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från de ramar, normer och värderingar som redan finns i samhället, vilket i sin tur kan leda 

till negativa konsekvenser i det känslomässiga planet.  

 

6.3 Att  vara ung, arbetslös och ha utländsk härkomst 

Vi anser att normer och värderingar är något man får som individ genom att vara en 

samhällsmedlem. De normer och värderingar hjälper till att bygga upp bland annat åsikter, 

känslor, fördomar och uppfattningar. Våra respondenter har väldigt olika åsikter och 

uppfattningar gällande arbetslösheten och vi kan generalisera dem genom deras arbetsstatus. 

En av våra unga informanter William menar att individer med utländsk bakgrund, som inte 

kan tala flytande svenska blir klassade som funktionshindrade i samhället, vilket även styrks 

av våra andra informanter. Han hävdar att ungdomar och invandrare är de som påverkas mest 

av arbetslöshet. Giddens (2003) syftar på att en individ börjar uppfatta sin egen identitet med 

hjälp av hur andra individer har för uppfattning om en. Vi menar att en individ börjar bete sig 

efter sättet de blir behandlade på, om samhället ser en individ som ett offer, börjar en individ 

även se sig själv och bete sig som ett offer, vilket kan skapa både hinder och utanförskap för 

individen.  

Ungdomar med utländsk bakgrund har svårare att komma in i det svenska arbetslivet på 

grund av deras brister på utbildning, språkhantering och annat bakgrund. Även om en del 

ungdomar lyckats behärska svenska språket och utbilda sig löper dem fortfarande stor risk att 

förbli arbetslösa. En stor anledning till att det blir så beror på att ungdomarna har utländsk 

härkomst vilket bildar stora luckor i samhället bland annat arbetslivet. Svenska språket 

poängteras som en viktig faktor och spelar stor roll för att kunna få möjlighet till arbete. 

Arbetslöshet bidrar i sin tur till andra negativa faktorer till exempel sämre 

levnadsförhållanden på olika plan.  Nordström (2004) påpekar i sin studie att unga arbetslösa 

har svårare att kliva ut på arbetsmarknaden vilket skapar negativa konsekvenser som följd 

exempelvis utanförskap och psykisk ohälsa. Det känslomässiga planet drabbas mest och 

förblir en stor konsekvens relaterad till arbetslöshet. Känsla av maktlöshet och skam uppstår, 

något som begränsar individen till att få möjligheten att försörja sig på egen hand. Kulturella 

olikheter är ett central problem som skapar arbetslöshet och drabbar främst medborgarna med 

utländsk härkomst. Olikheter som till exempel värderingsskillnader och kommunikationsbrist 

utformar ett kulturellt avstånd mellan svenskar och invandrare.  
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Bourdieu (1995) menar att individer som har för olika kapital kommer att ha svårt att förstå 

varandra. Individer som har en högre anställning har det kanske svårare att veta hur det är att 

vara arbetslös, därför kan deras åsikter och reflektioner kring arbetslöshet uppfattas som 

starka och kanske till och med fördomsfulla. Individer med kulturella olikheter kan uppfattas 

som ”annorlunda” och redan stämplas ute i samhället som mindre lämpliga (De Los Reyes, 

2000). Detta kan bidra till ett utanförskap i samhället genom att det skapas ett gap mellan den 

arbetande och den arbetssökande.  Eriksen (2002) menar i sin teori om utanförskap att när två 

olika grupper av individer möts, skapas skillnader som gör att individerna uppfattar varandra 

på ett visst sätt. Denna förbindelse ser vi mellan arbetslösa individer och individer med högre 

anställning. De kommer från två olika grupper i samhället vilket gör att det uppstår så kallade 

kulturella skillnader. Deras värderingar kan se väldigt annorlunda ut trots att de bor i samma 

land. De har olika habitus och befinner sig på olika fält. De befinner sig på olika sociala rum 

vilket skapar väldigt olika åsikter och uppfattningar 

Genom att utgå ifrån informanternas upplevelser av möten med arbetsmarknaden kan man 

konstatera att överlag så upplever dem arbetsmarknaden på ett negativt sätt. Det framkommer 

tydligt att det uppstår klyftor mellan individer med olika kapital i samhället. I detta fall 

märker man skillnaden mellan högt respektive lågt utbildade, äldre arbetande respektive unga 

arbetslösa, fast även skillnader mellan svenskar och invandrare vad gäller arbetsmarknaden. 

Majoriteten av informanterna tyckte att ungdomar framförallt med utländskt bakgrund har det 

svårare att träda in i arbetslivet p.g.a annan bakgrund och kulturella olikheter, dålig 

språkhantering av det svenska språket samt otillräcklig utbildning. 

 Eftersom en del arbetsgivare väljer att följa den svenska normen där god språkhantering och 

utbildning är ett krav som leder till anställning, är det något som i sin tur ger företräde till 

svenska arbetssökande till skillnad från utlandsfödda. Enligt de intervjuade är de flesta villiga 

att ta vilket jobb som helst bara för att inte längre vara arbetslösa, men de konstaterar att även 

arbete med mindre status kräver någon slags utbildning för att kunna vara behörig för 

anställning. Om man analyserar mötet mellan våra arbetande individer och arbetslösa 

informanter, håller vi med Bourdieus teori om att det uppstår ”glapp” mellan grupperna 

p.g.a. att de har olika kapital, vilket leder till att individer med lägre kapital  uppfattas som 

annorlunda och automatiskt hamnar i utanförskap i samhället. Detta missförstånd beror dels 

på att individerna har olika habitus, befinner sig på olika fält och sociala rum vilket gör det 

svårt för dem att förstå andra parten som inte befinner sig på samma nivå. Detta leder till att 

det uppstår identitetsklyftor mellan de som har och inte har arbete. 
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Även ungdomar med svensk bakgrund upplever att de inte tas på allvar av arbetsgivarna 

eftersom man saknar utbildning, arbetslivserfarenhet och upplevs som bortskämd, vilket i sin 

tur leder till att äldre med större erfarenhet uppfattas som mer trovärdiga och betraktas mer 

attraktiva hos arbetsgivarna. Precis som ovannämnda studier visar så bekräftar även våra 

informanter om att arbetslöshet hos unga skapar utanförskap, men även psykisk ohälsa som 

följd framförallt hos personer som inte har svensk ursprung.  De flesta konstaterar att de 

känner skam över att de inte klarar av att få ett arbete trots att de är i vuxen ålder, men 

samtidigt känner de sig maktlösa över att de inte kan påverka situationen bättre än så. Vi 

upptäcker en sammanhållning bland informanterna om att de känner sig själva i en ”ond 

cirkel” som behöver brytas, där att få en anställning anses vara ett sätt att bryta sig ut från 

den här cirkeln. Arbetet betraktas som en grundläggande faktor som får informanterna att 

känna sig dugliga, vara oberoende av andra och påverkar allmänt deras välmående på ett 

positivare sätt. 

6.4 Arbetande/arbetssökande respondenter 

Goffman (2001) beskriver i sin teori om stigmatisering att det finns olika krav som samhället 

ställer som individen måste anpassa sig efter för att passa in. Våra respondenter som är högre 

uppsatta på sin arbetsplats anser att det är upp till de arbetssökande individerna att kunna 

anpassa sig för att få ett jobb. Respondenterna som har en högre arbetsposition menar att det 

finns jobb överallt men problemet ligger hos de som är arbetslösa eller arbetssökande. De 

anser att det finns tillgängliga jobb för alla i Sverige och att man måste kunna anstränga sig 

för att kunna få det man vill ha. De hävdar att individen i det svenska samhället är för 

bortskämd på grund av att allt är för tillgängligt i Sverige vilket leder till en viss lathet hos 

individen. Utbildning i Sverige är tillgängligt för alla, men så är det inte i alla länder. Detta 

kan vara en faktor som har påverkat våra respondenter med svensk etnisk bakgrund till att ha 

en uppfattning om att utbildning är viktig för individen. De menar att det blir lättare att kunna 

få ett jobb när man har en utbildning men även att utbildning kan forma en individ och vara 

en stor hjälp till att nå framgång. Detta framkommer även i tidigare forskning där det beskrivs 

att individens utbildningsnivå och kapital har stor betydelse för att kunna få ett arbete, där 

personer med lägre utbildning riskerar i större utsträckning att förbli arbetslösa (Peter 

Håkansson, 2011). Man kan säga att utbildning hjälper till att utforma en individs identitet. 

Identitet hjälper till att klassificera en individ genom att ge individen vissa normer och 
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värderingar. En individ som har en utbildning kanske kommer att ha högre strävan efter 

framgång på grund av att de ingår i individens normer och värderingar. 

Goffman (2001) anger i sin teori att det finns bestämda normer och värderingar i 

samhällsgrupperna om vad betraktas som socialt acceptabelt. Att vara arbetslös är enligt vissa 

av våra äldre respondenter något som bryter mot den svenska normen. Att vara arbetssökande 

är socialt acceptabelt men att inte jobba är något som bryter mot normen och kan utsätta 

individer för utanförskap. Konsekvenserna blir att individerna ”svartmålas” och anses 

”avvikande” i samhällets ögon. Andra faktorer som gör att individerna anses avvikande är 

annan etnisk bakgrund som ständigt får anpassa sig efter att få bli en del av det svenska 

samhället. Enligt våra respondenter är detta ett problem, vissa av våra yngre respondenter 

menar att invandrare inte får jobb på grund av sin etniska bakgrund. De problematiserar detta 

och menar på att det blir ett samhällsproblem när människor inte accepteras på grund av sin 

etniska bakgrund. Några informanter betonar att de känner sig begränsade p.g.a sina 

språkbrister och differenta utseende. Personliga krav spelar roll vad gäller individuella 

egenskaper som tycks vara lämpliga för anställning som tex. hur man ska se ut, vilken 

personlighet man bör ha samt förnamn och efternamn verkar också spela roll för att lättare få 

jobb. Andra anser att dagens arbetslöshet relateras till den förändrade världsmarknaden där 

människor ökar men jobben blir mindre, därför läggs det ansvar på politikerna för att 

förändra arbetsmarknaden och lösa problemet på bästa möjliga sätt. Det framkommer även att 

det är inte endast friska svenska individer som påverkas av arbetslöshet, men även personer 

med utländsk bakgrund, ungdomar och personer med viss funktionsnedsättning. Att skapa sig 

fler kontakter kan underlätta att få en anställning enligt informanterna, men inte alla har 

möjlighet till att skapa sig kontakter, och ännu mindre chans har ovannämnda grupper som 

finner sig på samhällets kant. Detta innebär att trots önskan, inte alla får chansen att ha ett 

arbete. 

I vår tidigare forskning lyfter vi upp hur kulturella olikheter är en självklarhet i Sverige. 

Enligt studien av Margareta Bolinder (2005) upplyses det att människor med invandrar 

bakgrund riskerar i högre skala att bemötas på ett negativt sätt i samhället p.g.a deras kultur, 

utseende och språkförmåga. Detta stärks vidare även enligt studien av (Anna Angelin, 2009) 

som visar att detta slags stigmatisering sätter spår i det emotionella fältet vilket i sin tur leder 

till att individen upplever en känsla av dubbelmaktlöshet.   

Arbetslösa kan enligt Goffman även uppleva en positiv samhörighet med andra arbetslösa 
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som befinner sig i samma situation, vilket ger en mer ökad förståelse för varandra. Goffman 

(2001) tillägger vidare i sin teori att människor som liknar andra har lättare att bli acceptabla i 

samhället. Att människor accepterar sin arbetslösa situation är kanske på grund av att 

arbetslöshet är vanligt förekommande bland deras umgänge eller område.  Många individer 

som befinner sig i en liknande situation upplever en samhörighet med varandra, vilket kanske 

leder till att de accepterar sin situation som arbetslös. Goffman i sin teori om stigmatisering 

menar att individer som har svårt att hitta sin plats i samhället riskerar att nedvärderas. 

Kanske blir denna nedvärdering mer acceptabel om man inte är ensam.  

Goffmans teori kan stärkas vidare av Eriksens (2002) som menar på att människor 

ackommoderas efter tillvaron och försöker i största mån att vidmakthålla sin etniska identitet 

var än de befinner sig i samhället. Eftersom grupperingar i samhället är hierarkiskt anordnade 

kan resultatet sluta i acceptans eller fortsatt avvikelse. Det handlar om individens känsla av 

att tillhöra och känna samhörighet med en viss grupp, samt på vilket sätt personen identifierar 

sig själv. Detta kan leda till att människor accepterar sin situation, speciellt om man umgås 

med andra som befinner sig i liknande situation. Även om de känner ett utanförskap så 

känner de en samhörighet till varandra. Vi tror att människor kan känna sig mycket starkare i 

grupp än vad man gör om man är ensam.  Genom att veta vad man själv tillhör, vet man även 

var man inte tillhör och vilka som inte tillhör med en. Få av våra unga respondenter höll med 

om att alla yrken inte skulle passa dem, men majoriteten var beredda att ta vilket jobb som 

helst enbart för att ta sig ut ur arbetslösheten. Yrken som lokalvårdare eller som kassör på 

McDonald's är inte uppskattade yrken berättade två av våra unga respondenter. Våra yngre 

respondenter lyfte ständigt upp om att det inte är enbart arbetslöshet som kan leda till ett 

utanförskap. När vi diskuterade utanförskap med Robin så lyfte han upp att det är inte bara 

arbetslöshet som kan få en att känna sig utanför, det är även vissa yrken som hade bidragit till 

en känsla av utanförskap menar han. Detta tyckte vi påminde oss väldigt mycket om 

Bourdieus (1995) teori om det sociala rummet som syftar på att människor tillhör olika 

positioner i samhället, därför valde vi att lyfta upp detta samtalsämne lite spontant med våra 

andra respondenter. Våra unga respondenter höll med Robin, de var enade om att vissa jobb 

kunde de absolut inte tänka sig att söka till. De kanske bedömer att förnedrande yrken är ett 

fält där andra människor kommer att erkänna dem genom deras värde, dock anser de att deras 

personliga värde försämras om de arbetar med ett så kallat kränkande yrke. De menar att ett 

kränkande yrke är en arbetsplats där det är betydligt svårare att utvecklas i och bli 

framgångsrik samtidigt som det är tillgängligt att kunna få jobbet på grund av att inga krav 



46 
 

ställs på den arbetssökande. Våra äldre respondenter problematiserar inställningen som finns 

hos arbetssökande ungdomar. 

 

6.5 Faktorer som påverkar den enskildes inställning gällande arbetslivet 

Efter att ha analyserat underfrågorna har vi försökt att få ett samlat svar på vår huvudfråga 

och vi märker att det finns en del faktorer som skapar en individuell inställning gällande den 

nya arbetsmarknaden. Dessa faktorer interagerar indirekt med varandra och allmänt påverkar 

individens uppfattning av arbetslivet. Vi märker att de mest gemensamma faktorerna som 

påverkar respondenternas inställning till arbetslivet och de viktigaste faktorerna är: bakgrund, 

språkhantering,  utbildning, kunskap och attityder till arbetsmarknaden samt sociala nätverk.  

Vi anser att individens ålder spelar också  stor roll inför hur man tolkar arbetsmarknaden men 

vi tror att det som präglar individens tolkning gällande arbetsmarknaden är deras 

arbetssituation i nuläget. Individens inställning verkar bli påverkad av vilken situation de 

själv befinner sig i, men vi märkte även att våra informanter jämt lyfte upp inte bara deras 

egna upplevelser utav arbetsmarknaden, utan de diskuterar även andras upplevelser utav 

arbetsmarknaden, de berättade gärna för oss om deras bekantas upplevelser och andra 

historier och rykten om arbetsmarknaden. Vi tror att det är väldigt lätt hänt att individer 

skapar en gemensam uppfattning om saker, vilket i sin tur gör det svårt att bryta denna 

tolkning. 

Vi uppmärksammar att det finns  skillnader hos  informanterna vad gäller dessa faktorer, där 

en del med ökad kunskap har positivare bild av arbetsmarknaden och är mer aktiva i sitt 

sökande, vilket även har gett resultat hos dem, till skillnad från vissa andra som är mer 

passiva och inte lika involverade i sitt arbetssökande. Därför blir vår svar på vår huvudfråga 

om att desto fler av dessa faktorer man förfogar över och behärskar, desto större chanser har 

man att få ett arbete.  

Man ska inte påverkas av andras negativa erfarenheter av arbetsmarknaden som inte alltid 

stämmer, utan man ska själv skapa en egen uppfattning. Det gör man genom att skaffa sig 

mer kunskap och involvera sig mer i sitt arbetssökande, dock även vara bestämd att inte ge 

upp trots motgångar tills man har uppnått sitt mål.  
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7. SLUTSATSER 

Slutligen under slutdiskussionen valde vi att presentera de slutsatser vi har kommit fram till 

kring ämnet arbetslöshet. Med hjälp av denna empiriska studie har vi försökt att lyfta 

arbetslöshet på ett nytt plan genom att undersöka individers reflektioner kring arbetslöshet 

beroende på hur deras livssituation ser ut.  Vi ansåg att det var lämpligt att intervjua individer 

som har ett yrke, trots att vår uppsats handlar om arbetslöshet ville vi veta vad individer har 

för uppfattning kring arbetslöshet. Vidare bestämde vi oss för att välja blandade respondenter 

med olika bakgrund, åldrar samt arbetande och arbetslösa just för att vi fann det intressant att 

problematisera det och få en inblick om hur arbetslöshet uppfattas ur allas synvinklar. 

Majoriteten av våra respondenter som är arbetslösa har invandrarbakgrund. Det ger oss 

tanken att individer med utländsk bakgrund drabbas hårdast av arbetslöshet som även en av 

vår tidigare forskning även nämner. Enligt våra respondenter ställer arbetsgivare krav om att 

en arbetssökande bör tala flytande svenska vilket kan vara ett hinder för personer som talar 

svenska som andra språk. Ett annat krav som också kan vara ett hinder är att arbetsgivare 

kräver svenska utbildningar, många invandrare har höga utbildningar från hemlandet, men får 

inte chansen att använda sina kunskaper i Sverige, på grund av kulturella olikheter som 

accepteras av samhället. Gemensamt för oss som skriver uppsatsen anser Sverige som ett land 

med en välfungerande välfärd där vi har tillgång till kostnadsfritt utbildning, höga löner och 

olika hjälpmedel för att hitta ett jobb. Därför kan vi förstå att individer som är arbetslösa i 

vårt samhälle kan utsättas för ett utanförskap. Utifrån informanternas påståenden kan man dra 

slutsatsen att det uppstår en klyfta mellan arbetslösa och arbetande. Vi anser att en stor klyfta 

skapas mellan dem på grund av brist på förståelse för varandra. Vi tror att detta kan påverka 

arbetslösas identitet genom att känna ett utanförskap vilket leder till ett försämrat 

självförtroende. Gemensamt för våra informanter som har en stabil arbetssituation, 

problematiserar dagens ungdomars inställning inför arbetslivet.  

Vi fann att valda teorier är relevanta för vår studie eftersom teorierna beskriver de olika 

begreppen som kapital, stigma, social identitet och utanförskap, varav en interaktion av dessa 

faktorer präglar individen när det gäller arbetslöshet. Större vikt ha lagts på Bourdieus teori 

stigmatisering och stämplingsteori. Det är en väldigt bred teori som har varit ganska lämplig 

för vår studie.  Många informanter som är arbetslösa upplevde större risk att inte passa in i 

samhället p.g.a deras annorlunda bakgrund något som märkts av även ute i arbetslivet. Detta i 

sin tur gör att utanförskap och diskriminering uppstår i samhället. Detta kan även stärkas av 
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tidigare forskning där De los Reyes (2002) menar att diskriminering förekommer när det 

uppstår olika grupperingar i samhället. Vi som forskare har full förståelse att arbetslöshet är 

ett känsligt ämne. Därför har vi under hela studiens gång strävat efter så hög objektivitet som 

möjligt specifikt under databearbetning av individernas egna upplevelser och erfarenheter 

kring ämnet.  

Vi har kunnat generalisera genom våra svar som vi fick och det fick oss att förstå hur stor 

betydelse individens dagliga sysselsättning påverkar hur en individ tänker och har för 

förförståelse angående samhället. Vi har fått mer inblick av påfrestningar och svårigheter som 

en arbetslös utsätts för, ett utanförskap av samhället, som skapas av individerna. Vi är fullt 

medvetna om att det inte kan dras specifika generella slutsatser ur det framkomna resultatet 

med tanke på det låga antalet medverkande respondenter. Däremot har vi med hjälp av 

studien fått möjlighet att överblicka vad arbetslöshet kan bidra till. Arbetslöshet har många 

negativa påföljder och för med sig utanförskap men påverkar identitetsutformningen i större 

utsträckning. Identitet är en process som byggs och utvecklas i samspel med andra individer 

och skapar till den individ man blir. I samhället finns det normer och värderingar som ska 

följas upp av alla medborgare. Om dem bryts så finns det stor risk att man hamnar i 

utanförskap. Som arbetslös och framförallt med utländsk bakgrund ”svartmålas” man i 

samhället vilket leder till konfusion och identitetspåverkan. Därmed dras slutsatsen som 

också besvarar vår frågeställning att arbetslösheten har påverkan på identitetsutformningen. 

Utifrån vår studie kan man dra slutsatsen att det är kanske inte alltid den mest kompetenta 

som får jobbet p.g.a hinder som sätter käppar i hjulet. 

Dessa hinder är b.l.a individernas utseende, verbala uttryck och annorlunda beteende som 

begränsar dem att visa sin kompetens utan istället riskerar att förbli arbetslösa, diskrimineras 

och hamna i utanförskap. Avslutningsvis så besvaras vår frågeställning att det finns olika 

faktorer som påverkar vilken inställning den enskilde individen har till arbetsmarknaden. 

 

 

 

 



49 
 

REFLEKTIONER 

Vi anser att ungdomsarbetslöshet är ett problemområde som bör uppmärksammas noggrant 

av våra politiker och åtgärdas i största möjlighet. Med tanke på att ungdomar utgör en stor 

grupp av arbetslösheten bidrar detta till minskad produktivitet i samhället. För att kunna finna 

en befintlig lösning till problemet, bör man gå till roten och diagnostisera de troliga 

orsaksfaktorerna. Därför hade det varit intressant för framtida forskning att välja ut en större 

mängd respondenter och mer tillförligt ange troliga orsaker och åtgärder kring ämnet. Det 

hade även varit intressant att studera vidare ämnet med jämförelser och skillnader bland 

individer med svensk etnisk bakgrund och individer med annan etnisk bakgrund.  Då endast 

en av våra arbetslösa är svensk och resterande med utländsk bakgrund hade varit intressant att 

studera en annan grupp där både arbetande och arbetslöse har svensk etnisk bakgrund för att 

kunna jämföra om det skapas klyftor där, i så fall vilka? Då våra informanter bestod av lika 

mycket män som kvinnor hade det varit intressant att också studera vidare arbetslöshet ur 

båda könsperspektiven. Eftersom många unga arbetssökande med utländsk bakgrund har det 

svårt att få en anställning, detta får oss att undra hur stor är egentligen sannolikheten för äldre 

personer med utländsk bakgrund att få ett arbete då dem inte behärskar svenska språket på 

samma sätt som ungdomar gör. Detta hade varit intressant att generalisera vidare eftersom vår 

studie saknar äldre arbetssökande informanter.  

Denna uppsats har gett oss möjlighet att få en ökad förståelse för arbetslöshet och dess 

påverkan och identitetsutformning i samhället. Det har blivit möjligt för oss att kunna jämföra 

hur individers synsätt skiljer sig beroende på deras yrke och utbildning. Slutligen är vi 

tacksamma över att ha genomfört denna studie där vi har tagit lärdom först och främst vi som 

forskare, men även de som läser denna uppsats. Det är viktigt att arbetslöshet lyfts fram och 

vidare forskningsområden behöver studeras för att ta itu med  detta samhällsproblem och 

försöka lösa det på bästa möjliga sätt. Det vi kan ta lärdom av vår studie är att trots att man 

som medmänniska tycker att alla människor är lika värda och förtjänar att betraktas likaså 

även på arbetsmarknaden kan vi ändå konstatera att det är inte alltid så är fallet.  
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BILAGA 1. - INTERVJUGUIDE 

Enhetschefer 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilket kön? Vad har du för etnisk bakgrund? 

3. Vad arbetar du med? 

4. Vilka krav anser du personligen att en individ som söker till din arbetsplats bör ha? 

  - Alternativ : nämn 3 egenskaper som du anser att en arbetssökande bör ha.  

5. (följdfråga) 

6. Anser du att det är ett problem om den arbetssökande har varit arbetslös de senaste 3 

månaderna? 

7. Anser du att det är ett problem om den arbetssökande har varit arbetslös de senaste året? 

(följdfrågor) 

8. Vems fel är det att arbetslösheten bland unga individer är hög i Sverige? (följdfrågor)   

9. Vad har du för tips för arbetslösa individer/samhället? 

10. Alternativ fråga. Vad har du för personliga åsikter om arbetslöshet? 
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BILAGA 2. - INTERVJUGUIDE 

Arbetslösa individer 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för kön? 

3. Vad har du för etnisk bakgrund? (alternativ: hur länge har du bott i Sverige?) 

4. Var arbetade du senast? (följdfråga: om hur han slutade) 

5. Hur länge har du varit arbetslös? 

6. Är du aktiv deltagande i jobbsökande? 

7. Brukar du gå till arbetsförmedlingen? 

8. Om nej varför: 

Om ja: Hur känner du att du blir bemött där? (följdfrågor) 

9. Känner du att din arbetslöshet bidrar till utanför i samhället? 

10. Vems fel anser du att arbetslösheten är hög i Sverige? 
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BILAGA 3. - INTERVJUGUIDE 

Arbetsförmedlare 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för kön? 

3. Hur länge har du arbetat på arbetsförmedlingen? 

4. Vad är dina arbetsuppgifter? (följdfråga) 

5. Hur många är det på ett ungefär som ni hjälper,  som får ett jobb genom er? 

- följdfråga 

6. Vad tycker du personligen är viktigt att du medför som arbetsförmedlare till 

arbetslösa individer? 

7. Hur bemöter ni arbetslösa individer som kommer till er för hjälp?,  

8. Vilka kravs ställs på dig som arbetsförmedlare? 

9. Vems fel anser du att det är att arbetslösheten är hög i Sverige? 

- Följdfråga 

- Följdfråga: hur kan man ändrade? 
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BILAGA 4. - INTERVJUGUIDE 

Allmänna individer 

1. Hur gammal är du?  

2. Vad har du för kön? 

3. Vad har du för etnisk bakgrund? 

4. Vad arbetar du med? 

5. Hur länge har du arbetat där? 

6. Trivs du där?  

7. Har du någon gång varit arbetslös? 

Följdfråga: Om ja; hur länge var du det? 

                    Om Nej: hur kommer det sig? 

8. Hur har du gått till väga när du har fått jobb? 

9. Vilka krav anser du att man bör ha som en aktiv arbetssökande? 

10. Anser du att arbetslösheten är ett samhällsproblem? 

11. Vems fel anser du att arbetslösheten i Sverige är? ( är det individens fel eller är det ett 

samhälles fel) 

12. Vad har du för syn på arbetslösa individer? 

13. Hur kan arbetslöshetsproblemet minskas i det svenska samhället? 
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