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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att undersöka upplevelser av arbetslöshet. Vi har undersökt vilka 
konsekvenser det kan få att bli arbetslös, hur omgivningens attityder upplevts samt vad det 
kan innebära för identiteten att ha ett arbete och att vara arbetslös. Vi har använt oss av 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta informanter i åldrarna 24-49. Den 
metodologiska ansats vi har använt oss av är hermeneutiken. Empirin har tolkats genom att vi 
har använt teorier och begrepp om självets reflexiva projekt (Anthony Giddens), 
konsumtionssamhället (Zygmynt Bauman), habitus, fält och kapital (Pierre Bourdieu) och 
stigma (Erving Goffman). Resultatet visar att arbetslösheten påverkar det sociala livet, 
möjligheten att konsumera och det finns en längtan efter gemenskap av det slag som finns på 
en arbetsplats. Deltagarnas tidigare erfarenheter och utbildning påverkar deras val då det 
gäller att söka arbete idag. Flera upplever att de har en arbetsidentitet som de inte får utlopp 
för då de är arbetslösa. Det finns både negativa och positiva upplevelser då det gäller hur man 
blivit bemött av omgivningen. Ett par känner av en stigmatisering då de varit i kontakt med 
myndigheter men vänner och familj upplevs i det stora hela som stöttande och uppmuntrande. 
  
Nyckelord: Arbetslöshet, identitet, konsumtionssamhället, habitus, kapital, stigma 
 

 

Abstract   

The purpose of this paper is to examine the experiences of unemployment. We have 
investigated the possible consequences of becoming unemployed, the experience of 
surrounding attitudes, and what it can mean for an individual’s identity to have a job and 
being unemployed. We have used qualitative semi-structured interviews with eight informants 
aged 24-49. The methodological approach we have used is hermeneutics. The empirical data 
has been interpreted using the theories and concepts of the self-reflexive projects (Anthony 
Giddens), consumerism (Zygmynt Bauman), habitus, field and capital (Pierre Bourdieu) and 
stigma (Erving Goffman). The result shows that unemployment affects social life, the ability 
to consume and there is a longing for community of that kind found in a workplace. The 
participant’s previous experience and education affect their choices when it comes to looking 
for work today. Many feel that they have a work identity that they do not have an outlet for 
when they are unemployed. There are both negative and positive experiences when it comes 
to how they have been treated by their surroundings. A few felt a stigma when they have been 
in contact with authorities but friends and family are perceived on the whole as supportive and 
encouraging. 
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1. Inledning 
De flesta människor i vårt västerländska kapitalistiska samhälle har ett behov av att arbeta för 

att kunna försörja sig själva. Den ekonomiska dimensionen är dock inte den enda anledningen 

till att arbetet är viktigt för många. Idéhistorikern Sven-Eric Liedman beskriver att arbetet kan 

ha ett värde i sig självt för en människa. Det kan innebära att ge utlopp för skapandelust och 

ge uttryck för något som anses värdefullt för både en själv och omgivningen (Liedman, 

2010:123–124). Ett arbete kan även innebära att den sociala kontakten med andra människor 

upprätthålls och livet berikas därmed. Arbetsplatsen och arbetet kan bli en del av det man 

identifierar sig med. Dock är det inte alla förunnat att ha en anställning. Att vara arbetslös är 

en verklighet för många i dagens samhälle. I mars 2016 låg arbetslösheten i Sverige på 7.7 % 

vilket i siffror innebär 406 000 personer i arbetsför ålder 15-74 år (SCB, 20160504). För den 

arbetslöse kan situationen kännas ohållbar då längtan efter att arbeta blir det som fyller 

vardagslivet. 

 

Sociologen Saila Piippola (2010) visar i en studie Arbetslinjen-social trygghet eller risk? att 

arbetslöshet kan innebära att människor inte känner social trygghet och att risken kan finnas 

att man känner av ett utanförskap i förhållande till resten av samhället. Även hälsa och 

identitetsuppfattning kan påverkas vid arbetslöshet vilket Ulla Rantakeisu som är fil.dr i 

socialt arbete visar i en studie. Vid en längre period av arbetslöshet upplevde också flera av 

deltagarna i studien större skam än de som varit arbetslösa i kortare perioder (Rantakeisu, 

2002). Stigma och skam är också något som Leif R Jönsson fil. lic. i socialt arbete beskriver i 

sin studie Stigma och skam-en explorativ studie om arbetslöshet bland tjänstemän. Hans 

resultat visar att arbetslöshet är kopplat till stigma, skamkänslor och en försämrad inkomst. 

Vidare visar studien att det finns dolda normer i vårt samhälle vilka innebär att det är viktigt 

med en anställning och därmed förmågan att vara kapabel att försörja sig för att passa in i det 

som anses vara det normala (Jönsson, 2002). Jonas Stier som är professor i sociologi menar att 

det som gör oss till de vi är i våra och andras ögon är olika prestationer, aktiviteter och 

handlingar. Till exempel frågar vi ofta en person vi träffar för första gången vad de arbetar 

med (2012: 68-69).  

 

Vår teoretiska referensram är Anthony Giddens (2005) teori om självets reflexiva projekt, 

Zygmunt Baumans (1999, 2012) teori om konsumism, Pierre Bourdieus (1997) teori om 

kapital, fält och habitus och Erving Goffmans (2014) teori om stigma. 
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Studien utgår ifrån ett hermeneutiskt perspektiv då vi avser att undersöka upplevelsen av 

arbetslöshet genom att tolka vår empiri. Den är gjord genom att använda semistrukturerade 

intervjuer.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Vi tycker att det är sociologiskt relevant att undersöka ämnet arbetslöshet. Detta eftersom vi 

sett att tidigare forskning visat att det påverkar flera olika områden i människors liv 

exempelvis ekonomi och relationer med andra i samhället. Vi undrar därför hur identiteten 

kan påverkas av att leva i arbetslöshet och om man kan uppleva att andra områden påverkas. 

Stier (2003:22) menar att begreppet identitet inte är entydigt. Begreppet kan förklaras med att 

individen reflekterar över vad som kännetecknar den egna personen. Ett annat sätt att förklara 

hur en människas identitet skapas är att den formas genom samspelet med andra människor. 

Vår studie utgår från ett socialpsykologiskt perspektiv. “Socialpsykologins fokus ligger på 

samspelet mellan människa och samhälle” (Bo, 2014:17).  

 

Vi vill undersöka hur olika individer upplever arbetslöshet i dagens svenska samhälle och hur 

det kan påverka identiteten och andra områden. Syftet är att nå en fördjupad förståelse av hur 

människor kan påverkas av arbetslösheten och hur andra människors attityder eventuellt kan 

påverka. Vår övergripande frågeställning är: 

Hur upplever våra informanter sin arbetslöshet? 

Följdfrågor: 

– Vilka konsekvenser får arbetslöshet för den arbetslöse? 

– Hur upplevs omgivningens attityder i förhållande till arbetslösheten och den arbetslöse? 

– Vad kan det innebära för identiteten att ha ett arbete?  

2. Bakgrund  
I detta kapitel börjar vi med att beskriva den förändrade synen på arbete i Sverige. Detta för 

att få en djupare förståelse för hur det har sett ut bakåt i tiden. Sedan förklarar vi begreppet 

arbetslinjen och arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att visa på vad den arbetslöse idag har 

att förhålla sig till. 

2.1 Arbetets historia 
Liedman (2010: 107-109) menar att synen på arbete har förändrats sedan 1800-talet. Förr då 

Bibeln var mer central i vårt land togs orden ur Psaltaren där det beskrivs att det bästa 

människan kan göra i livet är att arbeta i glädje utan att klaga mer på allvar. Det kunde 
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innebära att sitta vid spinnrocken eller att vara ute och plöja på en åker. Utvecklingen har gått 

mot en mångfald av arbetsformer som att arbeta inom industrin, privata sektorn eller vara 

korttidsanställd. Hur man ser på arbetet är hela tiden under förändring medan gamla 

värderingar fortfarande är med som att arbetslöshet är en svår situation att leva i konstaterar 

Liedman. Professor i ekonomi Lars Magnusson menar att arbetslöshet blev ett vedertaget 

begrepp under efterkrigstiden då arbetarklassen hade svårt att sysselsätta sig fullt ut genom att 

arbeta med exempelvis jordbruk (Magnusson, 2000). 

2.2 Arbetslinjen och arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
Arbetslinjen är ett begrepp som först nämndes under 30-talet, det innebär att aktiva åtgärder 

ska premieras före att få ekonomiska bidrag utan att behöva göra någonting (SOU 2005:9,4). 

När begreppet först började användas innebar det ett sätt att kontrollera arbetarna och man 

skulle känna en glädje i att arbeta. Det fanns också en idé om att hjälpa de människor som 

behövde det. Senare under åren när arbetarrörelsen växte innefattade arbetslinjen även att 

människor hade rätt att få ett arbete. Detta utvecklades mer under 60-70- talet och innefattade 

då att alla skulle ha en rätt till inkomst och att kunna välja vilket arbete man ville ha. Men 

arbetslinjen innebär också skyldigheter för individen att försöka att göra sitt för att den egna 

och samhällets försörjning skall bli så bra som möjligt. Både individen och samhället har en 

skyldighet så att individen “hittar ett arbete att trivas med” (SOU 2005:63-65,4). Även 

Jönsson (2002) beskriver att arbetslinjen innebär att alla ska kunna försörja sig och inte vara 

en belastning för samhället. Uppfyller man inte denna norm kan den som drabbas känna skam 

och stigmatisering. Enligt författaren är arbetslöshet ett socialt problem som inte bara drabbar 

individen utan även familjen och de som står nära. Åke Elmér förklarar att människan genom 

att bidra till välfärden skapar en social trygghet vilket betyder att man har en skälig 

levnadsnivå och en viss trygghet vid arbetslöshet, sjukdom eller ålderdom (Elmér, 2000:21). 

 

Sverige har alltid varit aktivt när det gäller arbetsmarknadspolitik. Under 60- och 70-talet var 

det många som gick olika utbildningsprogram och fick subventionerad anställning. Under 80-

talet var antalet deltagare lägre och under 90-talet var det många fler på grund av krisen. 

Antalet deltagare i utbildningsprogrammen minskade under 2000-talet. År 2008 var jobb- och 

utvecklingsgarantin den åtgärden som hade flest deltagare (Forslund & Vikström, 2011). 

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett program för de som varit arbetslösa en längre tid. Den 

innebär att man får insatser som är utformade individuellt för att komma tillbaka ut i 

arbetslivet (Faktablad från Arbetsförmedlingen 20160524). Syftet med 
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arbetsmarknadsutbildningar är att personer som går dem ska få nya kunskaper som efterfrågas 

av arbetsmarknaden (Forslund & Vikström, 2011). 

 

Arbetsmarknadspolitiken kan påverkas av både ekonomi och socialpolitik. Den ekonomiska 

politiken strävar efter att alla ska få ett arbete. Socialpolitikens mål är att hitta ett så bra arbete 

som möjligt med tanke på vad människan har för färdigheter (Elmér, 2000:52).  

3. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning i form av sex artiklar som tar upp arbetslöshet 

ur olika perspektiv. Där en artikel beskriver hur äldre människor som har haft en anställning 

kan uppleva förlust av olika slag. En annan artikel tar upp hur ekonomin blir försämrad och 

vilka konsekvenser det kan få. Den tredje artikeln visar hur åldern kan inverka på hur man ser 

på sin situation som arbetslös och hur identiteten kan påverkas av detta. Den fjärde artikeln 

skildrar hur människor kan känna sig otrygga på arbetsmarknaden. Den femte artikeln handlar 

om hur arbetslösheten kan kännas av i familjerelationer. Den sjätte artikeln slutligen redogör 

för hur en känsla av skam och stigmatisering kan kännas av vid arbetslöshet. Dessa artiklar 

har vi samlat under tre teman: ålder, trygghet och otrygghet samt stigma och skam. 

3.1 Ålder 
Amanda Talbot, Erica Tobe och Barbara Ames (2015) visar i en studie, The Experience of 

Un-or Underemployment and Home Foreclosure for Mature Adults: A Phenomenological 

Approach vad arbetslöshet för äldre personer kan betyda. Ekonomin blev försämrad för flera 

av de arbetslösa och några blev tvungna att använda sina besparingar. En del av informanterna 

kunde inte längre bo kvar i sina bostäder. Några informanter upplevde en ekonomisk stress 

vilket ledde till en känslomässig stress och kände även av en förlust då det gällde relationer 

och stöd av anhöriga, vänner och familj. Relationerna blev ansträngda då familj och vänner 

hade svårt att förstå och relatera till situationen. Då den ekonomiska situationen var förändrad 

uttryckte en av informanterna att det hade direkt påverkan på det sociala livet. Det vännerna 

planerade att göra var för kostsamt för informanten att följa med på. En annan anledning till 

att det var svårt för dem att anpassa sig till den nya situationen var att det i den kultur de 

befann sig existerade en norm som innebar att det var viktigt att arbeta. Då deltagarna i 

studien tänkte på framtiden upplevdes den inte lika ljus som då de haft en anställning.  

Jönsson och Starrin (2000) har i en undersökning Ekonomi-Skam modellen och reaktioner på 

arbetslösheten funnit stöd för att de äldre tänkte mer på hur framtiden påverkades av 
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arbetslösheten och om de skulle hitta något nytt jobb än vad de yngre deltagarna gjorde. I 

studien såg forskarna också att de negativa sidorna av arbetslöshet blev mer tydliga när 

individen utsätts för både ekonomisk och relationell nöd. Individen kan enligt forskarna 

utsättas för både en primär och en sekundär belastning. Den primära är förlusten av arbetet 

och den sekundära är då ytterligare en svårighet drabbar den arbetslöse exempelvis 

ekonomiska påfrestningar som att behöva sälja ägodelar för att betalar räkningar. Även att bli 

sedd som lat, uppleva en känsla av minskat självförtroende och känna sig mindre värd kan 

vara sekundära belastningar. Åldern kopplat till identitet kan också påverka hur man upplever 

arbetslöshet redovisar professor i sociologi Dawn Norris i studien “Maybe if I Was 25, But I´m 

40”: Age Identities, Work-Related Problems, and Distress Management” (2015). Deltagarna 

upplevde en identitetskris när de blev av med sina arbeten. En del av dem ansåg att åldern 

påverkade vilken typ av arbete de själva tyckte att de kunde söka. En informant uttryckte 

också att man vid en viss ålder borde kunna klara sin egen försörjning. Identiteten som 

arbetsduglig förändrades vid arbetslösheten och vändes till en känsla av oduglighet och 

osäkerhet. 

3.2 Trygghet och otrygghet 
Piippola (2010) beskriver i en studie att otryggheten som finns på arbetsmarknaden kan 

ersättas av det sociala nätverket och tryggheten där. Studien visar att det idag finns en 

efterfrågan på personer som är mer flexibla än tidigare. Det framkom även att deltagarna i 

studien inte var villiga att utbilda sig då det inte var säkert att det ledde till ett arbete. Det 

fanns däremot en medvetenhet om att utbildning var vägen för dem att komma ut på 

arbetsmarknaden. Även Talbot, Tobe och Ames (2015) beskriver att deltagarna i en studie gav 

uttryck för rädsla och kände sig osäkra i situationen som arbetslösa. I studien Arbetslöshet och 

familjetraditioner beskriver Jönsson (2001) arbetslöshet relaterat till familjerelationer. Han 

förklarar att det råder ganska stor enighet bland forskare att familjen och inte enbart den 

arbetslöse drabbas av konsekvenserna av arbetslöshet. Resultatet visade att stämningen mellan 

den vuxne och familjen och mellan förälder och barn samt mellan de vuxna i familjen 

påverkades. Vid social utsatthet exempelvis för ensamstående föräldrar visade resultaten att 

det är viktigt att ha någon att anförtro sig till. Stämningen i hemmet hade försämrats i högre 

grad mellan ensamstående föräldrar och deras barn än i de hem där de vuxna kunde prata ut 

om situationen med varandra. 
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3.3 Stigma och skam. 
Jönsson har i en studie fått resultatet att det finns ett samband mellan arbetslöshetens längd 

och skamgörande erfarenheter. Vid en längre tids arbetslöshet kände informanterna sig mindre 

värda och underlägsna. Han såg även en skillnad i hur de kunde hantera sin arbetslöshet 

beroende på om de var heltids – eller deltidsarbetslösa. De deltidsarbetslösa upplevde att de 

tillhörde “det arbetande kollektivet” då de hade ett arbete att gå till även om det inte var ett 

heltidsarbete (2002:157). Jönsson beskriver vidare att vid arbetslöshet kan en känsla av 

utanförskap uppstå. Normen är att de flesta har ett arbete därför kan en känsla av skam infinna 

sig då arbetslöshet är att befinna sig i en situation som faller utanför normen. Skam är en stark 

negativ känsla, där självet förhåller sig till de allmänna normerna som finns och vad andra 

människor anser är normalt och inte.  

 

Skam och stigma relateras till sociala normer om vad individen själv och andra anser vara 

normalt. Jönsson menar att arbetslinjen kan vara en sådan norm. Skam är en känsla som 

främst uppstår när man interagerar med andra men den kan även uppkomma i ett imaginärt 

förhållande, till exempel om man tror att andra tycker att man ”snyltar på samhällets godhet”. 

 Vid en längre tids arbetslöshet kan man även börja reflektera och tänka på vad omgivningen 

har för uppfattning om att man inte har en anställning. Undersökningen visade också att det 

fanns ett klart samband mellan erfarenheter av skam och en känsla av ensamhet (Jönsson, 

2002). Jönssons studie visade också att det fanns de som tyckte att arbetslösheten var negativ 

på grund av försämrad ekonomi och de som tyckte arbetslösheten var positiv på det sättet att 

de hade mer tid för annat som sig själva och hemmet. Ju längre arbetslösheten hade varat 

desto större blev de ekonomiska svårigheterna. Flera av deltagarna avstod från att söka bidrag 

som socialbidrag för att de var rädda för att förknippas med en stigmatiserad grupp – 

socialbidragstagare. Det kändes förnedrade att söka bidrag och de ville inte ligga samhället till 

last (Jönsson, 2002). 

 

Jönsson & Starrin (2000) undersökte även den ekonomiska påfrestningen och erfarenheter av 

skam kopplat till arbetslöshet med hjälp av en ekonomi-skam modell. Det är en modell som 

kan förklara varför vissa människor påverkas mer av arbetslöshet än andra. Den ekonomiska 

aspekten visar hur stor betydelse lönen har. Författarna menar att lönen även kan ses som en 

social funktion som är förknippad med vår levnadsstandard. Resultatet visade på en tendens 

till att arbetslösheten blev plågsam ju högre erfarenheter av skamgörande erfarenheter som 

förekommit och ju högre ekonomiska påfrestningar man upplevt. 
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3.4 Sammanfattning av tidigare forskning relaterat till studien 
Tidigare forskning visar att man vid arbetslöshet kan uppleva förlust av olika slag exempelvis 

av en fast inkomst och att det sociala livet blir fattigare. Vissa kan vid en längre tids 

arbetslöshet få en dålig självbild och kan tappa i självförtroende. Även ålder har visat sig vara 

av betydelse vid arbetslöshet exempelvis för vilken typ av arbete man kan tänka sig att söka. 

Vidare visar resultaten att en osäker arbetsmarknad samt arbetslöshet kan upplevas som 

otryggt. Det kan även påverka relationer både bland vänner och inom familjen. Vid 

arbetslöshet kan en känsla av skam och stigma uppstå som en följd av ett upplevt utanförskap 

och ensamhet då normen är att ha ett arbete. I relation till vår studie är ålder, otrygghet, stigma 

och ekonomi vid arbetslöshet aspekter som vi vill undersöka om även våra informanter 

upplever. Vi går även vidare och undersöker vad ett arbete kan ha för betydelse för identiteten. 

4. Teoretisk referensram 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för vår begreppsliga referensram.Vi har i takt med 

att vårt material vuxit fram fått en bild av vilka teorier och begrepp som kan vara användbara 

för vår analys. Detta för att få en djupare förståelse av våra informanters upplevelse av 

arbetslöshet. Dessa teorier är Anthony Giddens (2005) begrepp om självets reflexiva projekt i 

senmoderniteten, Zygmunt Baumans (2012) teori om konsumtionsamhället, Pierre Bourdieus 

(1997) teori om fält, kapital, habitus och Erving Goffmans (2014) begrepp stigma och skam.  

Avslutningsvis kommer en sammanfattning där vi beskriver hur vi kommer att använda vår 

begreppsapparat vid analysen av vår empiri. 

4.1 Det reflexiva projektet 
Giddens menar att i traditionella kulturer var det mer tydligt då identiteten förändrades 

exempelvis då man gick från att vara tonåring till att bli en vuxen. I dagens samhälle är vägen 

för människor inte lika given då det finns fler val att förhålla sig till (Giddens, 2005:45). Ett av 

senmodernitetens kännetecken är att identiteten blivit ett reflexivt projekt där människor hela 

tiden ombeds att reflektera över vad som sker och hur identiteten därigenom kan förändras 

(Giddens, 2005: 95-96). Människor inspekterar hela tiden sina handlingar och 

omständigheterna kring dem. Denna granskning har diskursiva drag då människor om man ber 

dem ofta kan förklara handlingssättet genom en diskursiv tolkning om varför de handlat på ett 

visst sätt (Giddens, 2005:47). Enligt Giddens bygger människor upp sin självidentitet genom 

de berättelser som de har om hur de själva ser på sin historia och genom hur andra ser på den 

(Giddens, 2005:276). 
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Han tar också upp begreppet livsstil som något mer än bara val av kläder och konsumtion. Det 

innebär även att valet är en av de grundläggande komponenterna där människor även måste 

välja vem man vill vara, identitetsvalet. Samtidigt finns det inte någon grundläggande hjälp att 

få då det gäller råd om vad som är det bästa valet eftersom traditionen inte längre utgör en 

given mall som människor utan vidare följer (Giddens, 2005: 101-102). Vi menar att valet av 

arbete även är ett val man måste göra. Relaterat till att vara arbetslös kan åldern sätta gränser 

för vilka arbetsplatser som är möjliga att arbeta på, exempelvis kan Mc Donalds där det mest 

är yngre som arbetar vara en sådan arbetsplats.   

 

Giddens beskriver att människor i senmoderniteten även reflekterar över vilka risker som 

finns för självet vilket innefattar hur man ser på och tar sig an framtiden. Människor bedömer 

allt utifrån vilka risker det innebär för självet. Det finns en diffus oro för att något dåligt ska 

ske i livet (2005: 215-216). Kroppen har blivit en av kärnpunkterna i självets reflexiva projekt 

och relateras hela tiden till riskkulturen samt har blivit en del av det sociala beteendet genom 

att den ständigt är föremål för granskning (Giddens, 2005:211). 

 

4.2 Konsumtionssamhället 
Bauman menar att i konsumtionssamhället är det normalt att arbeta och det anses vara 

onormalt att inte ha ett arbete (Bauman, 1999:13). Fattigdom kunde tidigare betyda 

att man inte hade något att äta eller någonstans att bo och att det var en större risk att 

dö av hunger eller sjukdom vilket fortfarande är en verklighet i många delar av 

världen. Att vara fattig betydde att man inte hade möjlighet att leva ett normalt och 

lyckligt liv. I konsumtionssamhället betyder det att man lever ett normalt liv när man 

kan ta del av vad samhället erbjuder. Speciellt det som är mest eftertraktat och helst 

ska man ha tillgång till det före alla andra. Att vara en otillräcklig konsument i detta 

samhälle betyder att man är fattig och inte kan ta del av detta lyckliga och “normala” 

liv. Det leder i sin tur till social degradering och att de fattiga utestängs. Att ha ett 

lyckligt liv i konsumtionskulturen betyder också att man kan göra saker, det ska 

hända något och individen ska inte ha tråkigt. För att inte känna leda måste man ha 

tillgång till pengar och då får man tillgång till allt som marknaden erbjuder. 

 (Bauman, 1999: 59-62).    

 

Bauman beskriver att konsumism är en egenskap hos samhället, en yttre kraft vilken 

påverkar människor utifrån till skillnad från konsumtionen vilken istället innebär att 
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enskilda individer handlar varor för att det finns grundläggande mänskliga behov 

(Bauman, 2012:36). Arbetslösa i dagens samhälle innebär problem för de övriga och 

räknas först och främst som människor som inte konsumerar. För att bli accepterade 

som människor i samhället måste man uppfylla normen vilken innebär att konsumera 

(Bauman, 2012:141). Människor i konsumtionsamhället är en vara som genom olika 

konsumtionsartiklar försöker att sälja sig själva genom att höja sin status, sin sociala 

rang (Bauman, 2012:73). Identitet är ingenting som finns med från födelsen och den 

förändras hela tiden.. För att vara efterfrågad på marknaden måste man skaffa sig 

egenskaper som det finns en efterfrågan på. Uppgiften och utmaningen är att göra sig 

själv till en säljbar vara (Bauman, 2012:125). Det är obligatoriskt att göra val och den  

som inte gör valet att konsumera utsätter sig för risken att bli utestängd från 

gemenskapen i ett samhälle (2012: 96-97). 

4.3 Habitus, kapital och fält 
Bourdieu redogör för sin teori om habitus, kapital och fält och förklarar att en människa 

genom att leva i sitt speciella sammanhang får fasta förkroppsligade färdigheter i sitt habitus. 

Detta innebär att det är relaterat till något som människan har upplevt tidigare i sitt liv med 

dispositioner att röra sig i olika sammanhang (fält) fortsättningsvis. Habitus kan liknas vid ett 

dataprogram och fungerar mekaniskt då kroppen och sinnet har blivit programmerade till att 

fungera på ett speciellt sätt beroende av vart människan har befunnit sig. En människas 

habitus kan dock omformas när nya fält beträds men det kan vara en långsam process 

(Bourdieu, 1997: 148-149).   

 

Bourdieu förklarar vidare att färdigheterna som finns i en människas habitus blir som kapital 

av olika slag och är förknippat med relationer mellan andra människor i samhället. Detta då 

det handlar om vilka skillnader som finns mellan vad människor har i sitt habitus, exempelvis 

i förmågan att kunna röra sig inom vissa fält, vilken smak och sinne för det materiella som 

finns och vilka färdigheter som finns för att göra affärer, ekonomiskt kapital. Ekonomiskt 

kapital, kulturellt kapital samt kapital för övrigt förvärvas genom de erfarenheter människor 

gör och som tillsammans skapar en människas habitus vilket i sin tur leder till den position 

man har i det sociala rummet. De som är välutbildade, som professorer har ett högt kulturellt 

kapital då de har kunskaper som kan saknas hos människor som inte studerat på hög nivå och 

står då närmare varandra i det sociala rummet. (Bourdieu, 1995:15–23). Begreppet socialt 

kapital kan liknas vid ett nätverk av människor. Det sociala kapitalet grundar sig i de 
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relationer som människor har med andra (Bourdieu, 1997:10). Kapitalformer som ekonomiskt, 

kulturellt och socialt kapital kan bli ett symboliskt kapital vilket innebär att det ses som ett 

kapital med värde. För att detta skall ske måste kapitalet tillskrivas ett värde av aktörer inom 

fältet som kan uppfatta och erkänna kapitalet som värdefullt i den kontexten (Bourdieu, 1995: 

97-98).  

 

Fält är ett relationssystem som exempel kan man ta det litterära fältet. Inom det fältet har man 

en gemensam tanke om den goda litteraturen, denna förs fram av till exempel författare, 

kritiker och läsare. De har ett gemensamt mål som de kämpar för (Bourdieu, 1997:11). Det 

gemensamma skapar fältet och det finns en objektiv samhörighet. De människor som är 

engagerade i ett fält “har ett visst antal fundamentala intressen gemensamt, dvs. allt som är 

knutet till fältets existens” (Bourdieu, 1997:129). 

Vi uppfattar arbetsmarknaden som ett fält där arbetslösa och de som arbetar befinner sig. Den 

gemensamma tanken är att det är viktigt att arbeta och på en arbetsplats arbetar man mot ett 

bestämt mål och har särskilda regler. För de arbetslösa gäller att sköta sin rapportering för att 

få ersättning. 

 

4.4 Stigma  
Erving Goffman beskriver att ett samhälle omedvetet delar in människor i olika kategorier. 

Om en person kommer till ett samhälle och har en egenskap som skiljer sig från de andra kan 

detta bli ett stigma då man avviker från de “normalas” förväntningar. Det handlar om vilka 

normer som är rådande i en speciell grupp. Den avvikande egenskapen kan bli stigmatiserande 

men behöver inte bli det. Konsekvensen av stigmat kan bli att individen blir utstött. Något 

som gör att individen blir stigmatiserad i en grupp kan göra att den känner sig hemma i en 

annan. Goffman tar upp tre olika stigman: kroppsliga missbildningar, den personliga 

karaktären där arbetslöshet ingår och tribala stigma. (Goffman, 2014: 9-12). En person som 

känner sig stigmatiserad kan uppleva att den inte vet vad omgivningen anser om den och det 

kan även finnas en känsla av att vara ifrågasatt (Goffman, 2014:22). Det kan bli besvärligt att 

umgås med andra människor som inte har ett stigma vilket kan göra att den stigmatiserade 

pendlar mellan att vara lite för påträngande och mellan att dra sig undan. Den “normala” kan 

också känna sig besvärad i mötet med en stigmatiserad människa och kategorisera på ett sätt 

som inte stämmer på den stigmatiserade (Goffman, 2014: 26-27). Vi tar endast upp stigma 

som rör den personliga karaktären då upplevelser av arbetslöshet är vårt studieobjekt. 
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4.5 Begreppens relation till varandra 
Vi kommer att använda Giddens begrepp om självets reflexiva process i relation till hur våra 

informanter reflekterar över hur de förhåller sig till arbetslösheten. Vi tar även upp livsstil och 

vad informanterna uppfattar som en risk. Med Bourdieus begrepp habitus, kapital och fält kan 

vi lyfta upp deras berättelser ytterligare och får en djupare förståelse för vad de har i sin 

bakgrund och i sin omgivning. Baumans begrepp konsumism kommer vi att använda för att 

beskriva hur våra informanter gör sig till mer attraktiva varor på arbetsmarknaden. Vi kommer 

även att använda begreppet för att belysa hur informanterna upplever förmågan att konsumera. 

Slutligen kommer vi att använda Goffmans begrepp om stigma då vi belyser informanternas 

berättelser om bemötande från andra och hur de själva ser på sin arbetslöshet.  

5. Metod 
I detta kapitel börjar vi med att beskriva vår metodologiska ansats, hermeneutiken. Sedan 

kommer förförståelse, den kvalitativa metoden, urval och tillvägagångssätt. Vidare förklaras 

reliabilitet och validitet och slutligen de etiska aspekter som vi har tagit hänsyn till då vi gjort 

studien. 

5.1 Metodologisk ansats 
Den metodologiska ansatsen i studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv. Lundin 

(2008:102) menar att en tolkning av verkligheten är en förutsättning för att förstå den. 

Forskaren utgår ifrån sina upplevelser av ett fenomen, tolkar dem och får genom detta en 

djupare förståelse. De som använder sig av hermeneutiken är intresserade av hur människor 

vet saker som individer och om hur människor vet saker tillsammans. Det är även viktigt att 

fundera över hur man själv vet saker i samband med tolkningen av andras berättelser (Lundin, 

2008:102). Även Watt Boolsen beskriver att tolkningen är viktig för förståelsen och att den är 

en grundförutsättning för att få en fördjupad förståelse av ett fenomen. Forskaren kan inte 

ersättas av någon annan då empirin som framkommit är en interaktion mellan forskaren och 

den som exempelvis blivit intervjuad (2007: 31-32). 

 

Inom hermeneutiken finns ett begrepp som kallas den hermeneutiska cirkeln eller spiralen 

vilken innebär att “meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med 

helheten” och det omvända att helheten endast kan förstås utifrån dess delar. För att förstå en 

handling eller text (delar) måste man sätta den i sitt sammanhang (helhet). Detta skapar en 

djupare förståelse både för individen och för fenomenet. Förståelsen ligger nära 
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empatibegreppet där man lever sig in i en människas livssituation och på det sättet uppnår en 

djupare förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008: 193-195).  

I vår studie ser vi varje person, varje intervju som delarna och deras gemensamma upplevelser 

av arbetslösheten blir en helhet. Skillnaderna i upplevelserna blir delar då man kan uppleva 

arbetslösheten på olika sätt. Kontexten är dagens svenska samhälle. Vi har lyssnat på våra 

informanters upplevelser av arbetslöshet och sedan tolkat deras berättelser med hjälp av 

teorier. Vi tror att vi genom denna ansats haft de bästa förutsättningarna att 

fånga informanternas upplevelse av arbetslöshet.  

5.2 Förförståelse 
 Gilje och Grimen (1992) beskriver förförståelsen som förknippad med hermeneutiken och 

de menar att människor aldrig möter sin omgivning utan förförståelse. Författarna tar upp tre 

delar som kan ingå i förförståelsen. För det första beskriver de att språk och begrepp ingår i 

förförståelsen alla människor har. Genom de begrepp och det språk en människa har tillgång 

till framträder världen (Gilje & Grimen, 1992: 183-184). För det andra förklarar de att det 

även ingår olika trosuppfattningar och föreställningar i förförståelsen. Det betyder att alla 

människor har en trosuppfattning exempelvis om sig själv, naturen, samhället och andra 

människor. Den tredje delen som ingår är människans egna erfarenheter. Vi har alla olika 

erfarenheter beroende på i vilken miljö vi växt upp i och hur vi levt våra liv. Personliga 

erfarenheter gör att man tolkar världen på olika sätt. Förförståelsen behöver inte alltid vara 

uttalad i alla sina delar. Vissa delar kan vara tyst kunskap som är oartikulerade element som vi 

inte är medvetna om. Vår förförståelse kan förändras vid nya erfarenheter, detta bidrar till den 

ömsesidiga förståelsen mellan människor (Gilje & Grimen, 1992: 186-188). Vi har båda en 

förförståelse av fenomenet arbetslöshet. Våra upplevelser skiljer sig dock åt då en av oss har 

varit arbetslös i perioder och upplevt hur det är att vara arbetslös och den andra har en anhörig 

som varit arbetslös i perioder ett antal år. Den ena har därmed ett inifrånperspektiv och den 

andra har ett distansperspektiv relaterat till arbetslöshet. Genom att läsa om tidigare forskning 

av arbetslöshet har vår förkunskap utökats.  

5.3 Kvalitativ metod 
Watt Boolsen beskriver att det finns två olika vägar till att hitta orsaker och samband inom 

samhällsvetenskapen, den kvantitativa vägen och den kvalitativa. Frågeställningar behandlas 

på olika sätt beroende av vilken metod man väljer. Den kvantitiva datan är ”hård” och kan 

bestå av ålder, yrke, kön eller utbildning. medan den kvalitativa datan är ”mjuk” exempelvis 

en text, ett samtal eller en intervju (2007: 17-18). Vi har valt en kvalitativ metod och valt att 
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använda oss av semistrukturerade intervjuer då vi intervjuat arbetslösa. Bryman förklarar att 

semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har en intervjuguide där färdigställda frågor 

ingår men att det är fritt att ställa följdfrågor under intervjuns gång där det känns lämpligt. Det 

är inte säkert att frågorna kommer i den följd som forskaren planerat (Bryman, 2008:415). Då 

vi gjorde frågorna till vår intervjuguide funderade vi ut vilka ämnen som var viktiga att få med 

för att belysa upplevelsen av arbetslöshet. Detta resulterade i att vi kom fram till fyra teman: 

bakgrund, attityder, identitet och framtiden. Vi gjorde dessa teman för att göra det lättare för 

oss själva att veta vilka frågor som kunde placeras under respektive kategori. Varefter vi 

formulerade öppna frågor som hade anknytning till våra frågeställningar och kunde göra det 

lättare för informanterna att prata mer öppet.   

Det man vill undersöka med en kvalitativ forskningsintervju är intervjupersonens livsvärld 

och hur personen förhåller sig till den. Syftet med intervjun är att beskriva och förstå det 

centrala som personen upplever och förhåller sig till. Vid en kvalitativ intervju är det viktigt 

att man lyssnar till både det som sägs och det som beskrivs direkt men även att försöka lyssna 

in det som inte sägs (Kvale & Brinkman, 2009: 44-45).  

5.4 Urval och tillvägagångssätt 
När det gällde att hitta informanter diskuterade vi på vilket sätt vi kunde komma i kontakt med 

dem. Vi diskuterade även om vi skulle välja att hitta informanter via en stängd grupp på 

facebook. Vi frågade moderatorn i gruppen om vi fick lägga ut en förfrågan om att delta i vår 

studie. Nackdelen med den metoden skulle kunna varit att vi hade fått tag på en viss grupp 

människor, de som är utåtriktade och syns mest. Vårt urval kunde då blivit vinklat i och med 

att vi inte fått tag i den typiske arbetslösa personen. Detta alternativ var mer som en backup 

om vi inte skulle hitta informanter. Vi tog även kontakt med Arbetsförmedlingen för att få 

information om de kunde hjälpa oss att få tag på informanter. De svarade att de arbetar under 

sekretess så de kunde inte förmedla några informanter. Däremot gav de oss tillstånd att stå 

utanför arbetsförmedlingen för att få tag på personer. Detta provade vi en förmiddag men utan 

resultat då de förbipasserande var få och de vi frågade tackade nej. 

 

Vi sökte även i vår bekantskapskrets, via vänners vänner för att få tag på informanter som vi 

inte hade någon relation till. Bryman (2008:434) beskriver att snöbollsurvalet innebär att 

forskaren söker efter kontakter till sin undersökning genom vänner och de som genom detta 

deltar i undersökningen frågar i sin tur sina vänner om de vill delta. Snöbollsurvalet leder inte 

till ett urval som är representativt för ett stickprov av befolkningen. Vidare förklarar Bryman 



14 
 

(2008:183) att för att det ska bli ett slumpmässigt urval måste alla i populationen haft lika stor 

chans att komma med i en studie. Genom att använda oss av snöbollsurvalet hittade vi fem 

informanter varav en drog sig ur på grund av att hon inte hade tid att medverka. Efter det att vi 

hade intervjuat de första informanterna frågade vi dem om de kände någon som var arbetslös. 

En av dem hade gått en arbetsmarknadspolitisk utbildning och kände på det sättet flera 

arbetslösa personer. Informanten förmedlade kontakten med ansvarig lärare vilken gav oss 

tillträde att komma dit och presentera vår studie för ett tjugotal personer. Efter vår 

presentation anmälde sig fyra personer till att delta i studien.   

 

De fyra första personerna intervjuades en och en i ett rum som vi hade bokat på 

stadsbiblioteket. Vi bjöd på kaffe/te och fikabröd för att få deltagarna att känna sig 

omhändertagna och avslappnade. De övriga fyra intervjuades i ett rum där 

arbetsmarknadsutbildningen hade sina lokaler. Sammanlagt har vi intervjuat åtta personer i 

vår studie varav sex var kvinnor i åldersspannet 36-49 år och två var män, 24 och 23 år. 

Arbetsmarknadsutbildningen är inom administration och ekonomi. Utbildningen sker genom 

ett övningsföretag och utbildningsmetoden är ”learning by doing” och vänder sig till 

arbetssökande som behöver stärka sin kompetens inom kursens olika områden. Kurslängden 

varierar utifrån en individuell handlingsplan. 

 

Efter att vi utfört våra intervjuer transkriberade vi och skrev ut dem varefter emperin 

bearbetades genom att vi letade efter mönster, kategorier och teman. Det vi såg i empirin var 

att flera talade om gemenskap, ekonomi och arbetets betydelse. Detta blev våra initiala 

kategorier som vi sedan färgkodade, klippte ut och la i olika kuvert. Detta modifierades under 

tiden tills vi kände att materialet nådde en mättnad då inte fler kategorier kunde utvinnas ur 

materialet. Vi har även med ett uttalande som en informant uttryckte då bandspelaren hade 

stängts av då detta var relevant för vår studie. 

5.5 Reliabilitet och validitet 
Bryman beskriver reliabilitet och validitet utifrån Le Compte & Goetz och Kirk & Millers 

förklaring om extern reliabilitet, intern reliabilitet, intern validitet och extern validitet. Extern 

reliabilitet handlar om i vilken mån en undersökning kan göras om vilket beskrivs som svårt 

att göra i kvalitativ forskning. Den sociala miljön skulle i ett sådant fall behöva vara exakt 

likadan som vid det första undersökningstillfället (Bryman, 2008:352). Då det gäller vår studie 

är det ingenting att rekommendera då våra informanter kan vara på en annan plats i livet om 
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till exempel ett år och påverkats av upplevelser under denna tid som gjort att deras svar kan 

bli annorlunda.  

Intern reliabilitet innebär att forskarna i en studie gemensamt bestämmer hur de skall tolka 

sina gemensamma intryck av det de forskar om (Bryman, 2008:352). I vårt fall innebär det att 

vi har varit med båda två vid samtliga åtta intervjuer för att få en djupare inblick i hur 

intervjupersonernas kroppsspråk och röstläge varit och signalerat då denna information säger 

mycket som inte kan förklaras då intervjusvaren endast är nedskrivna på ett papper. När vi 

senare analyserade materialet har vi gemensamt diskuterat hur vi bäst ska kunna tolka och 

förstå informanternas upplevelser med hjälp av våra teorier.  

Intern validitet innebär att teorierna som utvecklas och forskarens observationer bör stämma 

överens. Detta beskrivs som en viss styrka i den kvalitativa forskningen då närvaron av den 

som observeras gör att forskaren lättare kan säkerställa att begrepp och teorier 

överensstämmer (Bryman, 2008:352). Vi funderade över vilka teorier vi skulle kunna använda 

oss av. Sedan utformade vi frågor i intervjuguiden som kunde hjälpa oss att få svar på vårt 

syfte och våra frågeställningar. Efter att vi samlat in vår empiri genom intervjuerna såg vi 

klarare vilka teorier som passade bäst för att lyfta vårt material.  

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning som forskningsresultaten kan generaliseras 

till att innefatta andra liknande fenomen. Detta beskrivs som svårt då det i den kvalitativa 

forskningen finns en benägenhet att endast undersöka få personer och studera enskilda fall 

(Bryman, 2008:352). I vår studie har syftet varit att få en ökad förståelse för upplevelsen av att 

vara arbetslös och vad det kan få för konsekvenser för människor. Det går inte att göra några 

större generaliseringar av resultatet då det endast är åtta informanter som medverkat i 

undersökningen. En viss generalisering kan dock göras då vi sett att vår empiri 

överensstämmer med tidigare forskning. 

5.6 Etik 
Steinar Kvale och Svend Brinkman (2009) beskriver de etiska aspekterna vid 

intervjuundersökningar. Samtyckeskravet innebär att det är viktigt att informera om 

undersökningens generella syfte. Det informerade samtycket innebär att deltagarna deltar 

frivilligt och kan välja att avbryta när de vill (Kvale & Brinkman, 2009: 87). Vi informerade 

informanterna om studiens generella syfte och att de hade rätt att dra sig ur både vid den första 

kontakten och vid själva intervjutillfället. Konfidentialiteten betyder att den privata data som 



16 
 

identifierar informanterna kommer inte att redovisas för andra. Om det är så att data ska 

publiceras där man kan identifiera någon deltagare så måste det godkännas av deltagaren. Ett 

viktigt inslag är att förändra information som kan identifiera deltagarna i presentationen av 

intervjuerna (Kvale & Brinkman, 2009: 88-89). I vår studie har vi gett informanterna andra 

namn och uteslutit vissa personliga detaljer som vart exakt de bor om det framkommit vid 

intervjuerna. 

 

Konsekvenser innebär att både fördelar och nackdelar för informanterna måste 

uppmärksammas. Forskaren har ett ansvar att tänka igenom konsekvenserna både för 

deltagarna och för gruppen de tillhör. Som forskare bör man även vara medveten om att 

situationen kan göra så att deltagaren avslöjar saker som de sedan kan ångra (Kvale & 

Brinkman, 2009:89–90). Då en del av intervjuerna blev öppenhjärtliga och personliga 

förhållanden målades upp har vi valt bort de delar som kan vara information som skulle kunna 

avslöja vem som stått för uttalandena.  

Forskarens roll är viktig och den avgörande faktorn är forskarens integritet. Forskaren har 

också ett vetenskapligt ansvar så att man kan få ut värdefull kunskap ur projektet och att det 

man får ut är validerat och kontrollerat. Det är viktigt att forskaren känner till de etiska 

riktlinjerna som finns (Kvale & Brinkman, 2009: 90-92). Om något har varit oklart har 

följdfrågor ställts för att klargöra vad det är informanten har menat med sitt svar. 

 

Nyttjandekravet handlar om att den information som getts via informanterna endast kommer 

att bearbetas och publiceras i den aktuella studien (Byrman, 2008:132). Efter studien kommer 

allt inspelat material att förstöras vilket kommer att omintetgöra att det skulle kunna användas 

igen. Om informanten känner förtroende och tillit kan intervjun bli mer öppen och informativ. 

Arbetslöshet kan vara ett känsligt ämne därför är det viktigt att vara försiktig vid intervjun och 

vara lyhörd inför den människa som sitter framför och blir intervjuad för att inte på något sätt 

komma med frågor som kan kännas obehagliga eller kränkande.  

 

Vi har utformat en intervjuguide som vi anser tar hänsyn till både den som kan lida av 

arbetslösheten och den som inte känner obehag inför att vara arbetslös. Detta för att inte på 

något sätt medverka till att någon skall fara illa av vår studie.  
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6. Resultat 
Intervjuerna började med att vi lät informanterna tala om sin bakgrund vilket innefattade 

familjesituation, bostadssituation, utbildning och tidigare arbete. Delar av detta kommer vi att 

använda för att presentera de personer vi intervjuat. Information om utbildning och tidigare 

arbete kommer dock att presenteras senare. Vi har anonymiserat informanterna genom att ge 

dem andra namn och utelämnat personliga detaljer. Resultatet har vi delat in i fyra olika 

teman: utbildning, arbete, arbetslöshet och identitet och det sociala livet. Då vi gått igenom 

vårt datamaterial har vi funnit vissa mönster som framträtt som till exempel att alla nämner att 

en viktig del som man går miste om vid arbetslöshet är gemenskap. Gemenskap i detta fall 

innebär att interagera med andra människor på en arbetsplats.  

6.1 Presentation 
Lotta är 43 år har varit arbetslös sedan mars förra året men har under den tiden gått en 

administrativ utbildning genom arbetsförmedlingen.   

 

Sara är 37 år och har ett barn. I dagsläget har hon en timanställning men är arbetssökande. 

 

Anna är 49 år och har tre vuxna barn. I dagsläget går hon på en administrationsutbildning 

men räknas fortfarande som arbetslös enligt arbetsförmedlingen. 

 

Åsa är 45 år har flyttat från en storstad där hon arbetat i många år. Hon går nu 

administrationsutbildningen men betraktas dock som arbetslös av arbetsförmedlingen. 

 

Marie är 40 år, gift och har tre barn. Hon går en arbetsmarknadsutbildning men räknas dock 

som arbetslös av arbetsförmedlingen. 

 

Sofia är 41 år, är sambo. Hon har två egna barn och ett bonusbarn. I dagsläget går hon på en 

administrationsutbildning men räknas fortfarande som arbetslös av arbetsförmedlingen.  

 

Philip är 23 år och har precis börjat läsa upp sina betyg men dessförinnan var han arbetslös. 

 

Rickard är 24 år och hade vid intervjutillfället endast en anställning på åtta timmar i veckan 

inom nöjesbranschen. 
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6.2 Utbildning 
Våra informanter har olika bakgrund då det gäller utbildning. Lotta har studerat på högskola. 

Genom åren har hon varit arbetslös periodvis och nu har hon varit arbetslös sedan mars förra 

året. Hon har arbetat inom administration, inom kundtjänst men även haft en del andra 

arbeten. Sara har också studerat på högskola och har en examen i konstvetenskap. Hon har 

arbetat inom kultursektorn men är nu deltidsarbetslös. Hon har som längst varit arbetslös i två 

år. De andra informanterna har inte studerat på högre nivå. De uppger däremot att de 

vidareutbildat sig på annat sätt. Marie har exempelvis en undersköterskeutbildning i botten 

men har på grund av sjukdom varit tvungen att omskola sig. Sofia har fått en del utbildning 

via sina tidigare arbetsplatser bland annat en brandutbildning och en CAD-utbildning vilket är 

ett databaserat ritningsprogram. 

6.2.1 Tidigare skolgång  
Philip uppger att han har gått på folkhögskola men att han nu även läser upp betyg för att 

kunna söka vidare på högskola. Philip beskriver att familjesituationen varit svår då han växte 

upp och att han tidigt blev diagnostiserad med adhd vilket tillsammans påverkat hans 

skolgång. Han upplever att han inte fick någon hjälp med att klara av studierna. Philip 

berättar: 

 

Speciellt med att tanke också på att skolan var ingenting riktigt som gick bra för mig då, dels på 

grund av de då det var väldigt psykiskt svårt när jag växte upp och [...] jag har adhd också sen jag 

var liten med diagnostiserad som väldigt liten men [...] det gjorde det svårt med skolan och så [...] 

de fick reda på det men det var liksom hysch, hysch. (Philip) 

 

Philip fullföljde dock skolan och fick ett slutbetyg. Han fick dock inte arbete inom det 

området han studerat då det var en bransch som många sökte sig till just då. Philip har varit 

arbetslös i perioder och har arbetat inom olika serviceyrken som snabbmatsbranschen. Även 

Rickard har dåliga erfarenheter av sin skolgång, detta på grund av att han blev mobbad under 

hela mellanstadiet. Det har resulterat i att han associerar skolan till något smärtsamt. Han 

beskriver hur han hade det: “Det var liksom varje dag pågick det, jag blev liksom nerslagen 

och så där näst intill varje dag och lärarna hjälpte mig inte alls med det.” Rickard har varit 

arbetslös i två månader men arbetar dock åtta timmar i veckan. Han har främst arbetat inom 

nöjesbranschen men har även arbetat inom andra branscher. Vidare förklarar han att han 

använder arbetet inom nöjesbranschen som ett sätt att inte tänka på de negativa erfarenheterna 

från skoltiden: ”nej nu börjar dom här negativa känslorna att bygga upp igen då kan men jag 
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vet om att i helgen kommer jag att åka till Malmö och då kommer jag att bli jätteglad för att 

jag kommer att göra andra människor nöjda.” Han har svårt att tänka sig att fortsätta studera 

då minnet är så starkt för honom utan tycker att arbetslivet passar honom bättre: 

 

[...] på en arbetsplats... säger en arbetskollega till mig att men det där var ju dumt av dig… då 

kan jag säga det till min chef och det blir ett stort möte om det sen. Jag känner att det blir 

mycket mera direkt respons utifall det är någonting som händer på en arbetsplats än vad som 

händer i skolan. (Rickard) 

6.2.2 Otillräcklig utbildning  
Åsa har en utbildning inom administration i botten och har arbetat inom den branschen i hela 

sitt liv. Då hon saknar en ekonomisk utbildning har hon haft svårt att få ett arbete inom samma 

bransch efter flytten och har varit arbetslös i två år.  Genom administrationsutbildningen hon 

går får hon den ekonomiska delen av yrket vilket kan göra att hon har lättare att få ett arbete i 

framtiden. 

Marie som hade en anställning inom vården i många år drabbades av sjukdom och kände då 

att hon ville omskola sig och lämna vården: “Jag är ju utbildad undersköterska i grunden och 

har jobbat inom vården fram tills förra året då jag vart sjukskriven i nio månader på grund av 

utbrändhet och panikångest.” Efter att ha varit totalt arbetslös i ett år påbörjade hon den 

administrationsutbildning som hon går idag. Anna har varit arbetslös som längst i 9-10 

månader och har arbetat inom många olika branscher som väktare och butikschef. Sofia har 

varit arbetslös i cirka ett och ett halvt år och har i huvudsak arbetat med administration men 

har också provat att arbeta inom andra branscher som restaurang och vården. Informanterna 

som går administrationsutbildningen beskriver att de ökar sin kompetens genom att gå den.  

6.3 Arbete 

6.3.1 Motivation  
Vi kan urskilja flera olika upplevelser relaterade till arbetet där våra informanter har likheter 

men även skillnader då vi jämför intervjusvaren. Några informanter uttrycker att det är viktigt 

att arbeta med det som de är utbildade till och känner att de inte vill arbeta inom områden där 

de inte får utlopp för sitt kunnande. Sofia förklarar att: “Dom har ju sökt folk på, medarbetare 

på Max också och jag vill inte jobba på Max så har jag inte sökt såna jobb.” Sara och Lotta 

känner något liknande då de tänker på vilka arbeten de kan tänka sig att söka: 
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Ja alltså det är ju viktigt, för min del är det viktigt att få arbeta med något som jag känner är 

viktigt för mig själv som jag känner att det här tycker jag är kul, jag kan det eller jag har pluggat 

till det och det ger mig någonting [...] och för mig är det också viktigt att jag kan ge till någon 

annan genom mitt jobb liksom och där har jag väl ibland tänkt att usch jag borde ha någon annan 

typ av jobb där man hjälper så konkret som inom sjukvården [...] men så tänker jag men det är inte 

riktigt jag passar inte in där jag passar mer in på mitt område och då kan jag liksom hjälpa [...] på 

mitt sätt. (Sara) 

 

Och jag hade väl kunnat bli städerska, men jag vill inte bli städerska då hade jag inte behövt 

gå den här administrationsutbildningen till exempel i tio månader [...] för jag har jobbat med 

det och jag tycker att det är helt ok, det räcker nu. (Lotta) 

 

Andra menar att det viktigaste är att ha ett arbete oavsett vad det handlar om som exempelvis 

Rickard:  

 

Så att jobb har mer varit min grej så jag har ju gjort allting från att ja diskat på nattklubbar, 

uteställen, pubar jag har även städat salladsbarer för ett bemanningsföretag lagt upp ostar för 

ett annat företag så här olika handelsbutiker. Jag har städat och rekonditionerat rullstolar och 

hjälpmedel på hjälpmedelscentrum. (Rickard) 

 

Det finns även andra faktorer som påverkar synen på vilka arbeten som är lämpliga 

exempelvis åldern. Sofia nämner att ålder spelar en roll då det gäller att arbeta exempelvis 

inom restaurangbranschen: “jag vill inte jobba inom restaurang... jag är för gammal för 

restaurang var väl tanken (skratt).” 

 

Informanterna känner överlag en större otrygghet vid tanken på kortare anställningsformer 

kontra att ha en tillsvidareanställning. Sara: 

 

Det är ju intressant faktiskt jag tror att jag tänkte mer så förr att jag skulle kunna hoppa lite och 

testa lite men nu ... speciellt också när jag har fått barn så tror jag att jag är mycket mer 

trygghetstänkande. (Sara) 

 

Även Sofia upplever en större trygghet i att ha en tillsvidareanställning: 
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Jobbar man på en plats länge så, så rotar man sig… liksom...ja, man sätter sin egen prägel på sin 

arbetsplats. Och det är...jag vill ha...det ska vara ett ställe, jag ska veta vart jag ska på måndag...det 

är … ska inte sitta en fredag kväll och få ett samtal om att nej men nu ska du åka dit, jag vill veta 

vart jag ska någonstans och vilken tid jag ska vara där och när jag kommer hem.  (Sofia) 

 

Flera av informanterna beskriver vid frågan om vad de bidragit med på en arbetsplats att 

de bidragit med mycket. Det handlar om många positiva kvalitéer till exempel beskriver 

Marie sig som organisatören som styr upp, organiserar så att allt ser bra ut på ett arbete. 

Marie beskriver att den sidan av sig själv får hon inte utlopp för hemma då det mesta av 

sysslorna i hemmet går på autopilot. Åsa har en bild av sig själv som ”navet som håller 

ihop allting” vilket innebär att hon ser till att det är trevligt på en arbetsplats och servar 

andra så att de i fronten kan göra ett bra arbete. Lotta menar att hon gett glädje och energi 

på de arbetsplatser där hon har befunnit sig. Anna anser att hon bidragit med allt: 

 

Jag har bidragit med allt... faktiskt (skratt) [...] jag är ju den typen som alltid är framåt, jag vill 

prova allt, jag vill lära mig allt. Jag blir ju alltid spindeln i nätet och jag blir den där naturliga 

ledaren jag har alltid varit och kommer alltid bli det. (Anna) 

 

Sara uttrycker att hon inte tycker att hennes kompetens och förmåga kommer till användning 

när hon är arbetslös: “Jaha men här sitter jag med en massa kraft och skulle kunna hjälpa 

(skratt).”  

6.3.2 Vad arbetet kan ge  
Något som samtliga uttrycker är att det är viktigt att träffa andra människor, att få känna 

samhörighet, att vara del av en gemenskap och att det kan uppnås genom ett arbete. Flera 

beskriver att arbetet kan bidra till att de får ge utlopp för olika egenskaper som reflekterar 

deras identitet. Vidare uttrycker några att det är på arbetet som man ses som en individ 

och inte bara som en mamma exempelvis. Sofia menar att på ett arbete får hon vara den hon är 

“jag är inte mamma jag är inte sambo jag är inte, utan det är jag.” Marie känner något 

liknande. 

 

Att man faktiskt träffar andra. Umgås med andra människor som man inte umgås med vanligtvis 

[...] för många av mina vänner så är jag ju liksom ja men det blir ju ja mamma Marie liksom för 

att man känner varandra via barnen och så vidare. Nämen på jobbet är jag ju bara Marie. Även om 

dom vet att jag har barn så sätter ju inte dom titeln mamma på mig nånstans på det sättet. (Marie) 
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Några av våra informanter tar upp att de hellre har roligt med arbetskamrater än att arbetet i 

sig är inspirerande. Åsa poängterar att hon når ett välbefinnande av att ha ett arbete. 

 

För rent välbefinnandet att ha rutiner, att man, man som träffar folk [...] sitta och skriva en 

massa saker papper eller så här blir kanske inte världsomvälvande men det är ju ändå nånstans 

man gör man gör någon nytta som gör leder framåt. (Åsa) 

 

Lotta nämner att arbetet å ena sidan innebär att alla har en funktion i samhället oavsett vilket 

arbete det handlar om. Å andra sidan säger hon att om pengar hade funnits för att leva 

ekonomiskt oberoende hade arbetet inte varit lika viktigt för henne. Detta eftersom hon känner 

att hon kan sysselsätta sig själv. Philip menar att arbetet tillför något till det egna livet. 

Rickard uttrycker att han alltid har identifierat sig med att ha ett arbete: “När jag inte har något 

jobb känns det som jag tappar min identitet. Jag har alltid identifierat mig med mitt jobb”.  

 

Ytterligare intervjusvar som anknyter till identiteten är att några av informanterna tycker att 

det är viktigt att utvecklas på det arbete man har. Dock finns det olika syn på vad utveckling 

innebär. Sara exempelvis tycker att det ibland känns märkligt att vissas mål är att bara ha ett 

arbete. Samtidigt förstår hon att det hjälper samhällsekonomin men själv vill hon hellre arbeta 

med något hon tycker är intressant och som innebär möjligheter till att utvecklas inom sitt 

kompetensområde som handlar om konst. När Sofia har ett arbete beskriver hon att det 

innebär hjärngympa likaså beskriver Åsa att ett arbete för henne betyder att hålla hjärnan i 

ordning.  

6.3.3 Framtiden 
Anna upplever framtiden positivt: “Väldigt ljust! Ja, ja men det måste man göra för så fort en 

dörr stängs så öppnas ett fönster.” Lotta beskriver framtiden som oviss: 

 

Jag ser framtiden... hm...jag vet inte, jag skulle väl säga att det är ett lotteri faktiskt skulle jag 

vilja säga (skratt) ja det är nog det närmaste jag skulle kunna komma en beskrivning. (Lotta) 

 

Philip upplever att det finns som en strimma av hopp då han tänker på framtiden och hans 

arbetssituation. Rickard hoppas att han har ett arbete i morgon. Han har också en förhoppning 

om att finna en bättre balans mellan arbete och den tid som han spenderar på arbete och fritid: 

“Vill känna samma positiva känsla men inte jobba lika mycket.” Sara skiljer sig från de andra 
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då hon tycker att framtiden ser mörk ut. Å ena sidan menar hon att det beror på hur man själv 

agerar: 

 

Alltså jag känner att det hänger mycket på en själv liksom vad man...hur engagerad man är också 

att liksom söka sig till kontakter och kanske ta vissa skitjobb inför något bättre. [...] Det kan ju 

vara viktigt att känna att... att det man gör är bra och liksom att lägga energi på det även om det 

ser mörkt ut. (Sara) 

 

Å andra sidan tycker hon att det är ett stort problem för samhället då alla som vill arbeta inte 

har möjlighet att göra det. De flesta ser ljust på framtiden då det gäller arbetsmöjligheter på ett 

personligt plan. Marie exempelvis uttrycker att hon tror att hon kommer att få ett arbete inom 

administration efter avslutad utbildning. Även Sofia uttrycker något liknande: 

 

Jag kommer få ett bra jobb, ett bra jobb betyder inte att det ska vara välbetalt, det ska vara betalt 

det ska det vara. Jag kommer att ha ett bra jobb som jag trivs med, det vet jag...när vet jag 

däremot inte riktigt (skratt). (Sofia) 

6.4 Arbetslöshet 

6.4.1 Ekonomi 
Informanterna ger nästan enhälligt uttryck för att den ekonomiska delen av arbetslösheten är 

viktig då det gäller att klara av de basala utgifterna som hyra, mat och kläder. Vid arbetslöshet 

får man en lägre ersättning än om man arbetar. Detta kan göra att det blir svårare att klara av 

sina utgifter. Informanterna skiljer sig lite från varandra då det handlar om vilken roll en 

högre inkomst spelar i deras liv. En del uttrycker att en högre inkomst än 

arbetslöshetsersättningen bidrar till en större frihet att göra vad man vill. Sara skiljer sig lite 

från de andra då hon framhåller att det är viktigare för henne att arbeta mindre och ha tid för 

andra saker än att arbeta heltid. “För min egen del så jobbar jag gärna mindre och har mindre 

pengar och gör annat också.” 

 

Många kommer i sina intervjusvar in på att arbetslösheten ger tid till att göra vad man vill men 

att friheten samtidigt begränsas av att man saknar pengar. Det finns en önskan hos en del 

informanter att uppleva saker med vänner och göra resor. Philip: “ ... dels kunna ha en 

lägenhet, att kunna spara undan till att resa någonstans eller göra någonting kul med kompisar 

liksom sådana saker”. Lotta ger också uttryck för att hon önskar köpa nya kläder och skulle 
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även vilja göra en weekend trip vilket begränsas av och görs omöjligt på grund av den dåliga 

ekonomin. Rickard har varit tvungen att flytta hem till föräldrarna på grund av att 

arbetslösheten har gjort att hans ekonomi har blivit sämre. Han har även känt sig tvungen att 

sälja av samlarobjekt som han sysslat med sedan han var liten för att kunna betala av på 

räkningar.   

 

Jag har till och med sålt av vissa utav min armé som jag samlat på mig genom åren bara för jag 

skulle kunna betala av räkningar i nuläget och det är också en sån där som tar emot lite granna då 

varför ska jag fortsätta med detta då jag egentligen inte har råd med det men jag såg det som en 

nödvändighet att sälja av nånting som jag hållit på med i 17 år. (Rickard) 

 

Rickard har inte haft något emot att arbeta mycket utan ett av målen har varit att bygga upp en 

ekonomisk grund inför framtiden:  

 

Allting har egentligen hittills byggts upp till att nämen om jag gör allt detta jag kör hundåren nu 

ser till att allting funkar allting blir bra, fixar lägenhet, har bil och allting sånt här för att kunna 

bygga upp det som man egentligen ska ha sen för att klassas som en lycklig individ. (Rickard) 

 

Åsa beskriver att arbetet för hennes del inte handlar om att få en inkomst “jag behöver inte 

jobba för ekonomin så det behöver jag inte.” För henne handlar det mer om att må bra och 

känna ett välbefinnande i rutiner, träffa människor och känna att hon gör någon nytta. 

6.4.2 Aktiviteter på fritiden 
En del berättar om fysiska aktiviteter då frågan om de har någon hobby kommer på tal. 

Marie är intresserad av att hålla kroppen i trim och förklarar att hon går på gymmet. 

Lotta beskriver att hon måste gå och träna för att må bra i den situation hon befinner sig i som 

arbetslös. 

 

… så går jag då och tränar…varje dag (skratt) [...] jag måste…ja annars får jag inte tyst på de här 

bzzz…min bikupa (skratt)...ja så det gör jag... så har jag ett jobb har jag ju de rutinerna då går 

jag...upp och går till jobbet och gör det jag ska så kommer jag hem… så går jag och tränar på 

kvällen istället… (Lotta) 

 

Hon menar att vännerna arbetar och har familj och att hon måste få ut energin någonstans vid 

arbetslösheten. Även Åsa tränar: “ja jag försöker ju träna och springa och styrketräna, springa 
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gör jag för att man måste typ, styrketräna gör jag för att jag tycker det är jätteroligt.” Rickard 

menar att han innan arbetslösheten brukade jogga men nu har blivit mer initiativlös till sådana 

aktiviteter men att hunden till en del räddar honom i detta. 

6.4.3 Fördelar och nackdelar 
Våra informanter uppger att de upplevt förlust vid arbetslösheten men för en del har det även 

inneburit vinster. En del nämner ett sämre välmående vid förlusten av ett arbete. Bland annat 

beskriver Rickard att det blir mycket tid att tänka vilket han tycker är jobbigt. 

 

Även fast det är en känsla som jag inte trivs med det kanske så är det ju ändå det här att man får 

mycket tid för sig själv, man kan sitta och tänka mycket och [...] gå igenom sånt som man kanske 

inte haft tid för innan som man har förtryckt för att man inte har haft tid med det. [...] Nu när man 

har suttit hemma i nästan 2 månader så har det blivit såhär att dom känslorna kommit ikapp med 

en lite granna. (Rickard) 

  

En fördel som några informanter ser med att vara arbetslös är att man får möjlighet att stanna 

upp ett slag och tänka efter vad man vill göra med sitt liv. Philip menar att han å ena sidan blir 

mindre produktiv då han är arbetslös. Men uttrycker å andra sidan att han anser att 

arbetslösheten kan vara fördelaktig. 

 

Positivt är ju att man kan ta itu med att tänka efter vad man vill göra [...] man har mycket 

fler valmöjligheter [...] Man kan liksom välja mer fritt vad man vill göra. Har man arbete 

så där så är det ju också förstås väldigt svårt att börja plugga samtidigt och det ju liksom, 

man är mer begränsad när man arbetar på ett sätt som man inte är när man är arbetslös. 

(Philip) 

 

Även Rickard kan se fördelar då han menar att han fått lära sig vad slappna av är för något.  

Sara menar att vid ett heltidsarbete finns det ingen energi över till annat. Vid arbetslöshet 

menar hon att det kan finnas mer tid över att fundera över sin situation och vad man vill göra. 

Anna ser ingen fördel med att vara arbetslös: “Det finns inga fördelar [...] neehej (skratt) 

absolut inte.” Åsa och Sofia ser både fördelar och nackdelar med att vara arbetslösa. Åsa ser 

det dock som att nackdelarna överväger. 

 

Fördelen är när man inser att det är tråkigt att vara arbetslös (skratt) faktiskt. Man uppskattar [...] 

att ha gemenskap man har sin liksom bas att stå på och gå till. Det är både fördelar och 
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nackdelar med allting men en stund är det ju skönt att vara ledig men det är sen man känner att 

ja nu kan jag det här också (skratt). Nu vill jag göra någonting som är som ger nånting annat än 

att sova en halvtimme längre på morgonen. Man sover inte så mycket längre på morgonen heller 

faktiskt. (Åsa) 

 

Visst är man arbetslös kan man ju spendera dagen på stranden är man arbetslös på vintern så är 

det inte lika spännande [...] att var sak har sin tid, jag kan spendera mina fyra veckor på stranden 

och sen kan ju jag jobba och bidra både till samhället och familjen. (Sofia)    

6.5 Identitet och det sociala livet 

6.5.1 Det sociala livet 
Gemensamt för informanterna är att de upplever att vardagen skiljer sig då de har ett arbete 

och då de inte har det. Upplevelserna mellan informanterna skiljer sig dock. 

Några informanter upplever det som jobbigt att det saknas rutiner och en struktur på vardagen. 

Philip:  “Jaa gud ja det är så stor skillnad det blir ju mycket mer just det här enformiga väldigt 

trista när jag inte jobbar”. Flera talar om en ensamhet eftersom det saknas en naturlig kontakt 

med andra människor på dagarna då de flesta i bekantskapskretsen har ett arbete. Vid en 

anställning träffar man vanligtvis naturligt andra människor och ett samspel med andra kan 

ske. Flera av informanterna ger uttryck för att detta är något som saknas då de blivit 

arbetslösa. Detta framträder som ett tydligt mönster då flera av dem ger uttryck för att den 

sociala biten är den som saknas mest.  

Lotta som nyss slutat arbetsmarknadsutbildningen upplever en stor skillnad i sitt sociala liv då 

hon gick kursen och då hon slutat: “...då är det ju det sociala samspelet med andra 

människor...det är i mitt fall ...icke existerande”. Rickard menar att han tappat intresset för det 

mesta i och med att han blivit arbetslös och att det är viktigt att försöka att aktivera hjärnan på 

något sätt och sysselsätter sig med dataspel bland annat. Han beskriver ytterligare att han är 

lite deprimerad och känner sig isolerad. 

 

Jag har liksom alltid lyckats lösa fram någonting och vänner och kompisar jag menar dom jobbar 

ju själva så att det är ju inte alltid som dom har jättemycket tid att kunna umgås med en eller höra 

av sig på det sättet längre, så som det var innan. (Rickard) 

 

Åsa beskriver att hon vid arbetslöshet känner att hennes hjärna inte fungerar. Att hon kunde 

höra någon berätta en sak men bara en stund efter kunde det vara som bortblåst. Hennes 
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upplevelse av att komma ut och arbeta är att hon blir piggare och gladare av att “träffa folk 

och vara del av livet på något sätt”. Sara som är timanställd upplever en stor skillnad i sitt 

vardagsliv då hon vissa dagar har mer arbete och andra dagar inte arbetar alls: 

“Identitetsmässigt blir det ju märkligt när man kanske jobbar jätteintensivt en hel dag [...] sen 

så nästa dag så... det är lite som jaha nu behövdes jag inte kanske”.  Rickard är 

underarbetande och kan få ett arbete i sista stund på helgen: 

 

Så att för tillfället så jobbar jag åtta timmar i veckan [...] men det ger inte tillräckligt så ska man 

betala hyra... speciellt inte när det är sånt arbete som baserar sig på att jag kanske inte vet vad som 

händer nästa vecka. Jag kan inte planera någonting måste hålla mina helger helt öppna ifall, ifall 

jag möjligtvis skulle kunna få jobb.  (Rickard) 

 

Flera av informanterna upplever att de har mycket tid och en frihet att själva bestämma vad de 

vill göra om dagarna då de är arbetslösa. Som Lotta uttrycker det: “Fördelen är ju att absolut 

att du har din frihet”. 

 

6.5.2 Vänner och familj 
Samtliga informanter känner ett stöd från vänner och familj men upplevelserna skiljer sig åt. 

Flera av informanterna upplever att omgivningen ställer sig förvånade till att de inte har ett 

arbete dock inte på ett sätt som känns jobbigt. En del möter en attityd innehållande en 

förväntan att ett arbete ska dyka upp inom en snar framtid. Anna exempelvis förklarar då det 

gäller hennes familj och vänner: “De räknar med att jag ska få ett jobb precis när som helst”. 

Rickard beskriver att hans föräldrar och vänner är stöttande. Föräldrarna tycker som han 

beskriver att det är skönt att “han får hämta andan ett tag.” Det finns däremot en känsla hos 

honom själv, en press att han måste få ett arbete och han har svårt att handskas med 

situationen att andra vänner ska hjälpa honom. Detta då han alltid har varit den som stöttat 

och uppmuntrat andra i deras jobbsökande: 

 

Jag mår ju dåligt av det för att jag har aldrig varit med om det här innan [...] Medans dom kanske 

har haft lite svårare att fixa jobb så har jag varit den som har motiverat dom till att fortsätta söka 

jobb. [...] det är en situation jag inte är van vid, jag vet inte hur jag ska handskas med den att folk 

försöker hjälpa mig. (Rickard) 
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Rickard förklarar även att han har sett vänner som utnyttjat systemet och det är något som han 

inte vill göra själv:  

 

[...] jag har många vänner som jag inte umgås med på samma sätt längre just på grund utav att 

dom hittar alla dom här kryphålen som gör att dom kunde tjäna lika mycket som [...] när jag 

jobbade övertid och full tid [...] jag tänker aldrig någonsin bli som dom för att jag känner att 

jag måste göra nånting jag måste känna mig viktig jag måste känna att jag tillför nånting till det 

här samhället. (Rickard) 

 

Sara förklarar att hon upplever att det inte är så märkligt att vara arbetslöst då hon har 

många vänner som är arbetslösa. Hon kan däremot uppleva att det  i föräldragenerationen 

finns en viss svårighet att förstå att det inte är lika lätt att få ett arbete idag. Lotta menar 

att det inte finns någon i hennes närhet som tycker synd om henne utan att de bara tycker 

det är tråkigt att hon är arbetslös. 

Mia beskriver sin familj som intresserade av hennes arbetssökande och förklarar att de 

inte sätter press på henne att få ett arbete utan mer undrar över hur det går för henne. 

6.5.3 Arbetsförmedlingen 
Vid frågan om informanternas upplevelse av om det funnits attityder från samhället angående 

arbetslösheten är det flera som förknippade samhället med arbetsförmedlingen men en 

informant nämner även A-kassan. Resultatet visar att det är olika upplevelser som råder bland 

våra informanter. Vissa av informanterna upplever att arbetsförmedlingen har blivit bättre då 

det gäller bemötande. Sara säger “Från arbetsförmedlingens sida är dom liksom lite mer 

trevliga nu än vad de kanske var för några år sen” Lotta har upplevt att bli bemött med en 

attityd av att det är hennes fel att hon inte har något arbete. Hennes upplevelse är att det inte 

finns så mycket hjälp att få, tvärtom är upplevelsen att man bara är en siffra i statistiken och 

kontrollerade genom aktivitetsrapporter som kontinuerligt ska skickas in.   

 

Men attityden är ju att dom lägger den problematiken på mig, att det ÄR ditt fel att du inte har ett 

jobb för det finns ju jobb”. [...]  “Du är ju bara en siffra i statistiken [...] för det är just det med att 

det är så mycket kontroll över, det är precis som att vi arbetslösa är ...på något sätt är kriminella. 

Eller inte betrodda. (Lotta) 

 

Samtidigt har hon en förståelse för att det kan finnas en press uppifrån på handläggarna att få 

folk sysselsatta. En del informanter upplever också att man som arbetssökande måste vara mer 
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aktiv idag för att få den hjälp man vill ha, exempelvis om önskan är att gå en 

arbetsmarknadsutbildning. Marie förklarar att hon själv fick truga för att få gå på en 

utbildning för att omskola sig. De informanter som går arbetsmarknadsutbildningen samt den 

informant som gått den är ändå nöjda med att de har fått möjlighet att gå den via 

arbetsförmedlingen. Anna menar att utbildningen är “det bästa som har hänt mig när det gäller 

arbetslösheten”. Anna och Sofia beskriver att det inte är någon skillnad på hur samhället 

behandlar dem nu och innan de blev arbetslösa. Anna anser att arbetsförmedlingen var sämre 

förut nu har hon däremot fått hjälp till att gå utbildningen för arbetslösa. 

 

Philip anser att han inte har något förtroende för myndigheter och att stödet som finns 

borde förbättras. Även Rickard upplever att han inte får den hjälp han behöver och har 

valt att söka arbete själv. Åsa menar att arbetsförmedlingen gör skäl för sitt rykte att 

vara värdelös, fast förklarar samtidigt att det är den enda instansen hon har fått hjälp av. 

Sara tycker att hon upplevt attityd från A-kassan och tycker även att 

arbetsmarknadspolitiken borde göras om: 

 

A-kassan där tycker jag att man kan få en attityd ibland liksom som man inte riktigt ... ja varför är 

man arbetslös ungefär. ... men det beror på vem man pratar med ... man skulle kunna göra mycket 

mer ifrån arbetsförmedlingens sida. Man skulle ändra hela synen på det kanske rent politiskt. 

(Sara) 

 

De informanter som går på arbetsmarknadsutbildningen pratar om den i positiva ordalag. De 

som leder kursen hjälper till med att titta på cv, uppmuntrar och får deltagarna att tänka i 

positiva banor om sina kompetenser. Lotta beskriver att man exempelvis får hjälp med hur 

man utformar ett personligt brev som är säljande. Sofia uttrycker också att de får mycket 

hjälp: ” Här inne får vi ju jättemycket stöd och framförallt har vi ju så här... alltså att de… 

lyfter en.” Anna beskriver “Det här känns ju inte som skola, det här är ett jobb för mig. Jag 

tror alla andra säger så också det är nog ingen som säger att dom går...i skola, alla bara ja jag 

ska gå till jobbet (skratt)”. 

7. Analys 
Vi har delat in vår analys i två teman med underkategorier. Det första temat tar upp hur 

informanterna upplever arbetslöshetens effekter på det sociala livet. Detta innefattar vardagen, 

tillgänglighet och livsstil, ekonomi, arbetsförmedlingen och vänner och familj. Det andra 
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temat handlar om arbetslöshetens påverkan på identiteten och behandlar motivation, habitus, 

stigma och reflexivitet.  

7.1 Arbetslöshetens effekter på det sociala livet  

7.1.1 Vardagen 
Samtliga informanter beskriver att gemenskapen med andra människor är det som är den 

största förändringen som de upplever i det sociala livet. Från att förut ha träffat människor 

mer regelbundet till att känna en tomhet och ensamhet emellanåt. Jönsson (2002) visar i sin 

studie att ensamheten och utanförskap kan vara kännbar vid arbetslöshet. Vi har också sett 

bland våra informanter att ett av motiven till att hitta ett arbete är att få uppleva en 

vardagsgemenskap med andra människor. Vidare tar Jönsson (2002) upp att normen i 

samhället är att ha en anställning och att klara sig ekonomiskt. Om upplevelsen är att finnas 

utanför denna norm tolkar vi det som att detta kan vara en av orsakerna till en känsla av 

utanförskap. 

Bourdieu (1997) skildrar begreppet fält som ett område där man har gemensamma mål och 

intressen. Vi kopplar detta till att en arbetsplats är en del av fältet arbetsmarknaden där man 

har gemensamma mål och intressen exempelvis på ett kontor. Vid arbetslöshet kan 

gemenskapen som informanterna beskriver gå förlorad då man står utanför och inte längre 

träffar sina arbetskamrater samt arbetar för ett gemensamt mål. Vardagen upplevs som “trist 

och enformig” som Philip uttrycker det. Arbetslöshet blir en del av arbetsmarknadsfältet som 

det gäller för den arbetslöse att förhålla sig till.  

 

Sara som är ensamstående med barn nämner att hon hade flera vänner som är arbetslösa och 

verkar inte beröras på samma sätt och känna av ett utanförskap. Bourdieu (1997) beskriver att 

då man har ett nätverk av relationer äger man socialt kapital. Vi tolkar det som att vår 

informant som känner flera personer i samma situation äger socialt kapital i den gruppen av 

arbetslösa vänner, vilket kan få ett värde för henne själv. Detta kan vara en anledning till att 

utanförskapet inte gör sig gällande på samma sätt för henne. Jönsson (2001) beskriver att han i 

sin studie har sett att socialt stöd i form av vänner är viktigt för ensamstående vid arbetslöshet. 

Även Piippola (2010) menar att det är viktigt med ett socialt nätverk för människor i och med 

att arbetsmarknaden är så otrygg idag. Våra informanter som går på 

arbetsmarknadsutbildningen nämner att den sociala biten var det som fattades innan de 

började där. På utbildningen känner de gemenskap med både lärare och de övriga 



31 
 

kursdeltagarna vilket verkar motverka ensamhet och utanförskap. Lotta som tidigare gått 

administrationsutbildningen upplever nu en känsla av ensamhet igen efter avslutad utbildning.  

7.1.2 Tillgänglighet och livsstil 
Enligt Giddens (2005) måste människan i senmoderniteten aktivt göra många olika val vilket 

även innefattar att välja vilken identitet man vill ha. Sara och Rickard är timanställda och har 

då en arbetsidentitet några timmar i veckan. De släpps inte in helt på arbetsmarknaden och 

kan därför inte få identiteten arbetare fullt ut. Detta påverkar även andra delar av deras liv, 

som att de ständigt måste vara anträffbara för att få möjligheten att arbeta mera. Sara uttrycker 

en känsla av inte kunna välja hur mycket hon vill arbeta då hennes arbetsgivare endast ger 

henne några timmar i veckan. Hon uttrycker en känsla av att väljas bort “jaha då behövdes jag 

inte”. Något vi uppmärksammat är att det för den deltidsarbetslöse kan vara svårt att kunna få 

rätt till en fritid och vara ledig på helgen. För Rickard är det problematiskt då han kan få 

arbete i sista stund: “Jag kan inte planera någonting måste hålla mina helger helt öppna ifall, 

ifall jag möjligtvis skulle kunna kunna få jobb”. Det kan även bli svårt att få en struktur på 

vardagen då man inte har regelbundna tider. Piippola (2010) visar i en studie att det krävs mer 

flexibilitet på arbetsmarknaden och att man som arbetssökande måste vara mer 

anpassningsbar i dagens svenska samhälle.  

 

Vidare tolkar vi det som att de som är heltidsarbetslösa till stor del inte har möjlighet att välja 

en arbetsidentitet överhuvudtaget. Dock finns det till en del möjlighet att bestämma över sin 

fritid och välja vad den ska innehålla. I identitetsvalet ingår det enligt Giddens (2005) att även 

välja vilken livsstil man vill ha. Detta kan exempelvis innebära att sköta om kroppen. Några 

av informanterna förklarar att de tycker att det är viktigt att hålla kroppen i trim. Det ser vi 

som att de gör ett livsstilsval för att må så bra som möjligt och även att det har blivit del av 

det sociala beteendet hos en del av informanterna. 

7.1.3 Ekonomi 
Tidigare forskning visar att den ekonomiska aspekten är viktig för arbetslösa då ekonomin 

ofta påverkas vid arbetslöshet. Talbot, Tobe och Ames (2015)  har i sin studie fått resultatet 

att vissa av deras informanter inte kunde bo kvar i sina bostäder och att de inte kunde följa 

med på olika saker som vännerna planerade för det var för kostsamt. Något liknande kan vi se 

i vår studie då Rickard tvingats flytta hem till föräldrarna på grund av sin situation. Hans 

ekonomi har blivit så pass försämrad att han känt sig tvungen att sälja delar av sina 

samlarobjekt. Även Jönsson och Starrin (2000) fick resultatet i sin studie att människor med 
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dålig ekonomi på grund av arbetslöshet har varit tvungna att sälja av ägodelar då räkningar 

behövde betalas. Rickard har tidigare tänkt att han vill tjäna ihop så mycket som möjligt för 

att kunna köpa allt man ska för att bli “klassad som en lycklig individ”. Han verkar uppleva 

att det finns en attityd utifrån i samhället att det är genom att köpa saker som man blir lycklig. 

Bauman (1999) menar att konsumism är en yttre kraft i samhället som påverkar människor till 

att konsumera hela tiden för att passa in i normen. Detta kan vara något av vad Rickard har 

upplevt. Philip känner utifrån sin situation som arbetslös att han inte kan göra saker med 

kompisar på grund av den dåliga ekonomin. Ingen av dessa kan vara med i 

konsumtionssamhället på samma premisser som människor med en stadig inkomst. Vi ser att 

en del av våra informanter upplever detta som påfrestande då en längtan finns efter att få 

konsumera på samma sätt som människor med en högre inkomst. 

 

Bourdieu (1997) ger en bild av att det på ett fält råder gemensamma intressen som är bundna 

till fältets befintlighet, utan dessa intressen existerar inte fältet. Konsumtionssamhället kan ses 

som ett sådant fält där det gemensamma intresset är att konsumera. Då flera av våra 

informanter inte har ekonomiskt kapital som pengar tolkar vi det som att detta gör att de står 

utanför fältet varpå ett utanförskap kan upplevas. Detta gäller även Lotta som känner att hon 

inte kan köpa det hon vill och längtar efter i form av kläder och resor. Något som hon sett att 

andra med ett större ekonomiskt kapital kan göra. Bauman (2012) beskriver att det i 

moderniteten finns ett krav på människan att själv höja sin status samt sociala rang genom att 

använda konsumtionsartiklar för att öka attraktionskraften gentemot andra. Detta i relation till 

vår informants situation som icke-konsument tolkar vi som en omedveten önskan att vilja 

uppfylla kraven på att göra sig till en attraktiv vara på marknaden.  

Giddens (2005) menar att vi är tvingade att göra olika val som vad vi ska ha på oss och vilka vi 

vill vara.  Vi ser att detta kan bli problematiskt för den arbetslöse då det fattas ekonomiskt 

kapital som pengar. Individen kan då inte göra de val som gör den mest attraktiv på 

marknaden exempelvis att köpa nya, fräscha moderiktiga kläder inför en arbetsintervju.  

7.1.4 Arbetsförmedlingen 
Giddens (2005) menar att att självets berättelse innehåller historier om hur människans 

identitet reflexivt förstås av det egna jaget och av andra människor. I våra intervjusvar har 

samhället förknippats med arbetsförmedlingen och Sara nämner även a-kassan. Då vi 

analyserar vårt resultat ser vi att informanternas berättelser innehåller olika historier om hur 

de har blivit bemötta av människor på dessa myndigheter. En del har enbart positiva historier 
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medan andra är enbart negativa. Somliga berättar både positiva och negativa historier då de 

reflekterar om hur de blivit bemötta. Som vi tolkar det har de informanter som upplevt det 

negativa bemötandet blivit påverkade på ett sätt som liknar irritation över att någon försökt 

förstöra den bild som de har av sig själva. Genom att den arbetslöse upplever att handläggaren 

förmedlar en attityd av att det är den arbetslöse själv som är ansvarig för arbetslösheten kan 

detta bli en del av hur man ser på sig själv. Då Lotta kom till arbetsförmedlingen hade hon 

sedan innan en viss syn på sig själv, i sin självberättelse. Det var en positiv bild men 

bemötandet hon fick störde den bilden som vi tolkar det. Då hon nu ger uttryck för och 

förklarar sin berättelse har den blivit en erfarenhet av hur någon i myndighetsställning kan 

bete sig men inte avgörande för hennes bild av sig själv i nuet och i framtiden. 

 

Jönsson (2002) fann i sin studie att hanterandet av arbetslösheten upplevdes som lättare om 

man hade en deltidsanställning. Vidare förklarar han att vid en anställning, även om det bara 

är på deltid, så kan man identifiera sig med det arbetande kollektivet. De informanter som går 

eller har gått administrationsutbildningen ger enhälligt uttryck för en positiv bild av 

bemötandet och upplevelserna där. Informanterna förklarar att de upplever lärarna som 

stöttande och uppmuntrande. Samtliga upplever att kursen är som ett arbete dit man går för att 

arbeta fast det är en utbildning och att man ska söka arbete då man går den. Detta tolkar vi 

som att självets berättelse påverkas av omgivningens attityder. Bourdieu (1997) beskriver att 

en människa blir påverkad av det sammanhang som hon befinner sig i och att det blir 

förkroppsligat i människans habitus. Det sker dock inte en förändring från en dag till en 

annan. Får människan ett positivt bemötande och blir sedd kan upplevelsen av arbetslöshet bli 

mer hanterbar. Jönsson (2002) förklarar att normen är att inte ligga samhället till last och att 

kunna försörja sig själv i vårt samhälle (arbetslinjen). Denna upplevelse att vilja göra rätt för 

sig och kunna försörja sig själv finns hos de flesta av våra informanter. En av informanterna 

ger uttryck för att det är viktigt att få en “funktion i samhället.”   

7.1.5 Vänner och familj 
Våra informanter upplever i det stora hela att de har fått stöd och uppmuntran från vänner och 

familj. De flesta upplever att arbetslöshet är så vanligt idag och inte anses som något ovanligt. 

Jönsson (2002) menar att vid en långvarig arbetslöshet kan man börja reflektera över vad 

andra tycker och tänker om arbetslösheten som sådan. Detta kopplar vi till Giddens (2005) 

teori om självets reflexiva projekt där han menar att människor reflekterar över vad andra 

tycker och tänker om dem. Vidare att det är en del av hur vi bygger vårt själv, vår identitet. 
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Då våra informanter får stöd och uppmuntran av vänner och familj kan detta påverka dem till 

att få en positiv självbild trots sin situation. Befinner man sig i ett sammanhang där den egna 

personen uppmuntras och känner en tilltro till den egna kapaciteten från andra kan det stärka 

identiteten oberoende av situation. Rickard har en bild av sig själv som skiljer sig från de 

andra. Före arbetslösheten var det han som fick hjälpa och uppmuntra sina vänner till att söka 

ett arbete. Nu är det han som behöver hjälp vilket han har svårt att identifiera sig med. Det 

kan bero på att han identifierar sig så starkt med att ha ett arbete. Sara har märkt av att det i 

föräldragenerationen finns en viss attityd av oförstående inför att hon inte får ett arbete på 

heltid. Detta har hon emellertid överseende med då hon reflekterar över att de tillhör en annan 

generation som har upplevt andra arbetsförhållanden. 

7.2 Arbetslöshetens påverkan på identiteten 

7.2.1 Motivation 
Samtliga av våra informanter beskriver att ett arbete är viktigt men av olika orsaker. Det finns 

även olika motiv till att söka arbete och vilka arbeten de känner att de vill söka. En del som 

har genomgått en utbildning som rör ett speciellt område inom konst eller administration har 

svårt att tänka sig att arbeta med exempelvis att städa, arbeta på Max eller inom vården. 

Bauman (2012) förklarar att människan i konsumtionssamhället måste göra sig själv till en 

attraktiv vara. Detta kopplar vi till att en del informanter valt att utbilda sig inom vissa 

områden för att öka sin attraktionskraft som varor på arbetsmarknaden. Då de har fått ett 

högre värde på arbetsmarknaden upplever de att de vill arbeta inom de områden där de har 

sina kunskaper, sin kompetens. De blir därför motiverade att söka sig till de arbeten där denna 

kompetens efterfrågas. 

 

Bourdieu (1997) beskriver att en människas omgivning påverkar och blir förkroppsligat i en 

människas habitus. Människan har på detta sätt även en disposition att befinna sig i olika fält 

beroende av var människan befunnit sig. Dessa färdigheter blir en människas kapital. För att 

kapitalet ska bli ett symboliskt kapital måste andra inom det området erkänt dess värde. Då 

Sara har en examen i konstvetenskap tolkar vi det som att hon äger egenskaper i form av 

kulturellt kapital. Detta då hon har blivit erkänd inom området för konstvetenskap. Om någon 

kan uppfatta att Sara har egenskaper som är viktiga inom kulturlivet och har makt att ge 

hennes kulturella kapital ett värde förvandlas det till ett symboliskt kapital. Rickard uppger att 

han blivit mobbad i skolan under hela mellanstadiet vilket har påverkat hans skolgång och 



35 
 

hans känsla för att befinna sig i ett utbildningssammanhang. Då han blir stilla och inte gör 

något kommer tankarna tillbaka på allt han var med om under skolåren. Då Rickard känt sig 

obekväm inom utbildningsfältet på grund av mobbningen har detta satt spår som hindrar 

honom att fortsätta att söka sig till högre studier 

 

Norris (2015) har i sin studie fått resultatet att en del informanter ansåg att åldern påverkade 

vilka arbeten de själva kunde söka. Sofia tycker att åldern påverkar vilka arbeten hon kan 

söka. Hon känner att arbetet inom restaurangbranschen inte passar henne längre utan vill 

endast satsa på att arbeta med administration och väljer därmed bort en livsstil för en annan 

inriktning. Detta kan kopplas till Giddens (2005) begrepp livsstil som innebär att vi ständigt 

måste göra val i senmoderniteten 

7.2.2 Habitus 
Giddens (2005) menar även att människan bygger på sin identitet hela tiden medan det i det 

traditionella samhället mer fanns givna mallar för vad man kunde bli. I dagens samhälle kan 

till exempel en arbetsidentitet av betydelse för berättelsen om vem man är. För Marie och 

Sofia blir det påtagligt att identiteten kan förändras beroende av situation då de tycker att det 

är viktigt att känna att de kan få visa sina färdigheter på arbetet utan att förknippas med att 

“bara vara mamma”. På arbetet kan de släppa vissa delar av sin identitet för att kunna komma 

hem och fungera som “mamma” igen.  

 

Vi kopplar även identiteten till Bourdieus begrepp habitus. Enligt Bourdieu (1997) 

internaliserar sig de miljöer som människan befinner sig i och blir ett kapital som man för 

med sig. Då informanterna beskriver olika karaktärsdrag som de upplever att de bidrar med 

vid en anställning kommer deras upplevda kapital fram i deras berättelser. De beskriver den 

roll som de upplever att de får då de har en anställning. Marie förklarar att hon har varit 

organisatören som styr upp och organiserar så att allt ser bra ut på ett arbete. Något hon inte 

får utlopp för då hon inte har ett arbete. Åsa menar att hon ser till att det blir trevligt på en 

arbetsplats och blir navet som håller ihop allting. Lotta ser sig som en glädjespridare och 

Anna beskriver sig själv som spindeln i nätet som är den naturliga ledaren. Detta kapital kan 

få ett värde och bli ett symboliskt kapital om någon på arbetsmarknaden erkänner deras 

kvalitéer. Även om det inte är ett symboliskt kapital som kvinnorna har i dagsläget kan vi se 

att de själva sätter stort värde på sin arbetsidentitet. Sara känner att hon har mer kraft till att 

kunna hjälpa andra inom kulturlivet som inte kommer till användning då hon går 
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deltidsarbetslös. Vilket vi tolkar som att kulturellt kapital går förlorat då hennes kunskap inte 

används fullt ut. 

 

Rickard uttrycker att det viktigaste är att ha ett arbete överhuvudtaget oavsett om det är inom 

hans kompetensområde eller inte. Hans motivation till att arbeta grundar sig på att han 

identifierar sig med att arbeta medan arbetsuppgifterna inte är det viktigaste. Då han har en 

sådan stark känsla i sitt habitus att arbeta med något är han i en situation där han måste bygga 

en ny identitet vilken innefattar att vara arbetslös. Att förändras i sitt habitus tar tid vilket kan 

bli speciellt jobbigt för honom. Norris (2015) fick i en studie med äldre deltagare fram att man 

kan känna sig osäker och gå igenom en identitetskris vid arbetslöshet. Även Rickard som 

endast är i tjugoårsåldern visar på en identitetskris då arbetslöshet är något han absolut inte 

kan identifiera sig med. 

7.2.3 Stigma  
Goffman (2014) menar att en människa som upplever stigma kan känna sig ifrågasatt av 

omgivningen. Jönsson (2002) beskriver att han i sin studie fick resultatet att informanterna vid 

arbetslösheten kunde känna stigma och skam eftersom de befann sig utanför normen för vad 

individen och andra ansåg vara normalt. Detta resultat har vi inte kommit fram till i samma 

utsträckning. Lotta, Sara, Rickard och Rickard har dock upplevelser där de uttrycker en känsla 

av stigma dock på olika sätt. Lotta och Sara upplever att arbetsförmedlingen respektive A-

kassan har en attityd av att det är deras eget fel att de är arbetslösa. Varken Lotta eller Sara 

verkar för övrigt inte känna av något stigma från omgivningen. Rickard ger uttryck för att han 

inte vill förknippas med arbetslösa vänner som han tycker utnyttjar systemet. Det kan tolkas 

som att han inte vill identifiera sig med den delen av den stigmatiserade gruppen av människor 

som han upplever inte gör allt för att hitta ett arbete. Vidare visar Jönsson (2002) i sin studie 

att man kan uppleva en skamkänsla av att vara arbetslös för att man därmed “snyltar på 

samhällets godhet”. Detta är något som Rickard verkar vilja undvika.  

Philip har genom en svår uppväxt och då han inte fick någon hjälp med sin adhd i skolan en 

negativ bild av sin skolgång inpräntat i sitt habitus. Då han började på en folkhögskola där han 

trivdes fick han dock en förändrad bild av sin förmåga i sitt habitus och läser nu upp sina 

betyg för att kunna söka in på högskola. De tidiga erfarenheterna, då han beskriver att hans 

adhd tystades ner kan liknas vid vad Goffman kallar för en stigmatisering. Goffman (2014) 

menar att en människa som inte kan leva upp till gruppens normer kan känna sig utanför 

resten av gruppen. Vi tolkar det som att det var något liknade Philip kände. Om Philip hade 
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fått den hjälp han behövt i skolan hade det kunnat bidra till en normaliserad skolgång som 

kanske hade inneburit att han hade varit i en annan arbetssituation idag. Av de människor som 

gick på kursen fanns det enligt vår uppfattning inget tecken på att de skulle känna av någon 

stigmatisering eller skam. Detta kan bero på att arbetslöshet är vanligare i dagens samhälle. 

 

7.2.4 Reflexivitet 
Giddens (2005) hävdar att människan bygger sin identitet, självets projekt och kontinuerligt 

letar efter potentiella risker vid detta byggande. Våra informanter inser att det är en risk med 

att bli arbetslösa då det påverkar ekonomi, sociala relationer och brist på att få utöva sina 

färdigheter i livet. Dock påpekar två av informanterna att det även kan finnas möjligheter då 

man får tid till att reflektera över den egna situationen. Som i sin tur kan innebära att man kan 

överväga olika livsval och vilka risker de innebär. 

Jönsson (2002) fick resultatet att en del upplevde att arbetslösheten kunde vara något positivt 

då man fick mer tid till sig själv och hemmet. Då Philip reflekterar över sin arbetslöshet tänker 

han att det kan vara både positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att man får tid till 

att tänka efter vad man vill göra med sitt liv och negativt då han menar att han blir mindre 

produktiv. Åsa upplever det som en fördel att hon efter en tid insåg att det var tråkigt att vara 

arbetslös. Andra informanter såg inga fördelar med att vara arbetslös överhuvudtaget. Giddens 

(2005) menar att människor i senmoderninteten reflekterar över sin situation. Detta kan 

kopplas till informanternas reflekterande över sina liv då de tänker på dåtid, nutid och framtid 

i förhållande till arbetslösheten.   

 

Talbot, Tobe och Ames (2015) fick i sin studie fram att de som var arbetslösa inte såg lika 

ljust på framtiden som när de hade en anställning. Giddens (2005) beskriver att vi ständigt gör 

val för att vi ska kunna bygga vår identitet. Vidare att människor reflekterar över framtiden 

genom att tänka på olika risker och över hur de ska kunna göra det bästa valet för att kunna få 

en bra framtid. Våra informanter har olika tankar gällande framtiden. Sara ser mörkt på 

framtiden och hon tror att det beror mycket på henne själv hur det kommer att gå. Philip och 

Rickard hoppas att de kommer att få ett arbete i framtiden. De som går på 

arbetsmarknadsutbildningen ser ljust på framtiden och tror att de kommer att få ett arbete vid 

avslutad utbildning. Lotta som nyss slutat utbildningen anser att framtiden är “ett lotteri”. 

Genom att gå en arbetsmarknadsutbildning inom administration tolkar vi det som att dessa 

informanter gör ett val för att säkra möjligheten till att få ett arbete. Att genomgå en utbildning 
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kan göra att man ökar sitt värde och det kan då minska risken att bli av med arbetet vid nästa 

konjunktursvängning.  

8. Sammanfattning och reflektion 
Vi har i vår studie kommit fram till att arbetslöshet kan upplevas på olika sätt och får olika 

konsekvenser för de arbetslösa. Något som alla våra informanter nämner är att upplevelsen av 

att vara del av en gemenskap på en arbetsplats går förlorad vid arbetslöshet. Då gemenskapen 

med arbetskamrater saknas upplever flera av informanterna en känsla av ensamhet och 

tillvaron blir trist och enformig som Philip uttrycker det. Vi tror att detta kan bero på att 

människor ofta har ett behov av att bli sedda och bekräftade av andra människor än bara av 

den egna familjen. Då en del av informanterna inte har någon egen familj kan det bli ännu 

viktigare med en social gemenskap. Sara och Rickard som är timanställda upplever att de 

ständigt måste vara tillgängliga för att få arbeta mer. Detta kan påverka livsstilen då det kan 

bli svårt att planera vardagen. Då de inte själva kan göra valet att arbeta fullt ut kan de inte 

heller få den arbetsidentitet de känner att de vill ha.  

Flera känner av arbetslösheten rent ekonomiskt och står utanför samhället då det gäller att 

konsumera som de vill. Det finns en längtan efter upplevelser som att resa och att köpa olika 

saker. De har tiden men pengarna saknas till att göra detta. Det är förståeligt att våra 

informanter känner på det sättet då vi i vårt konsumtionssamhälle hela tiden matas med 

budskapet om att vi måste konsumera för att bli lyckliga. Informanterna har blandade 

upplevelser av hur arbetsförmedlingen och a-kassan bemött dem. Då vi har lyssnat på 

berättelserna har vi fått en djupare förståelse för hur viktigt bemötandet är från myndigheter 

då man är arbetslös. Vid arbetslöshet, som innebär att människan befinner sig i en utsatt 

situation, kan varje negativ känsla upplevas extra stark och personlig. Regelverket runt hur 

den arbetslöse måste gå tillväga med att söka arbete kan upplevas som förminskande av den 

egna personen. De informanter som upplevt att de blivit negativt bemötta har dock gått vidare 

från detta. 

 

Vänner och familj har visat sig ha en betydelsefull roll då informanterna känner stöd och får 

uppmuntran av dem. Om en människa som är arbetslös får uppmuntran och stöd kan det 

påverka situationen positivt, vilket kan göra det lättare att hålla fast vid den bild man har av 

sig själv. I vårt resultat har vi sett att drivkraften och motivationen till att söka arbete och att 

ha ett arbete skiljer sig åt. Det förfaller som att den egna utbildningen kan spela en viss roll 

vid arbetssökande för en del. De som går administrationsutbildningen vill öka sin kompetens 
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för att bredda sin kunskap för att om möjligt komma in på arbetsmarknaden. Vi har också sett 

att tidigare upplevelser under skoltiden haft en inverkan på hur en del ser på möjligheterna att 

studera vidare för att få ett arbete. Då mobbning förekommit inom ett område kan det bli svårt 

för en människa att närma sig det området igen, vilket Rickard är ett exempel på. 

 

De flesta i vår studie har beskrivit sig själva i positiva ordalag och anser att de har mycket att 

bidra med på en arbetsplats. Det vi såg var att de som var lite äldre hade en klarare bild av vad 

de såg som sin arbetsidentitet i form av inre kvalitéer. Vi har även fått inblick i att arbetet kan 

vara den plats där man kan släppa andra identiteter som exempelvis identiteten “mamma” och 

gå in i en arbetsidentitet. Flera beskriver något som kan liknas vid att de intar en roll då de har 

en anställning exempelvis som organisatören eller glädjespridaren på en arbetsplats. Det kan 

tyda på att det kan vara viktigt att få känna sig uppskattad för egenskaper som kommer fram i 

en arbetssituation. Detta kan vara något som man inte får utlopp för vid arbetslöshet.  

 

Av de vi har intervjuat är det en del som uttrycker stigmaliknande upplevelser. Lotta och Sara 

har upplevt att personal från arbetsförmedlingen respektive A-kassan visat en negativ attityd 

som gjorde att de fick en känsla av att det var deras eget fel att de var arbetslösa. Detta visar 

på upplevelser av stigma. Rickard visar en attityd av att stigmatisera andra arbetslösa som han 

upplever skor sig på samhället. Philip blev stigmatiserad av skolan då han upplevde att hans 

adhd var något som man inte skulle prata om och han inte fick den hjälp han behövde. Att inte 

alla informanter uttrycker en upplevelse av stigma för övrigt kan bero på att nästan alla känner 

någon som är arbetslös idag.  

 

Philip och Sara menar att det blir mer tid till eftertanke över vad man vill göra med sitt liv då 

man är arbetslös. Finns det mer tid till att reflektera över vad man vill göra kan 

konsekvenserna av olika valmöjligheter prövas som att överväga att gå en utbildning. Då 

informanterna beskriver sin syn på framtiden ger de flesta uttryck för att de har en stor 

potiential att kunna arbeta och vara en del av samhället. Vi tycker oss se att gemenskapen är 

viktig för att kunna se positivt på framtiden. Alla som går på arbetsmarknadsutbildningen 

uttrycker att de känner gemenskap och att framtiden ser ljus ut. Förslag till vidare forskning är 

att undersöka om stigma relaterat till arbetslöshet har minskat i dagens svenska samhälle. 
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Bilaga  Intervjuguide     
 
Intervjuguide (Fokus på individens upplevelse av arbetslöshet) 
Bakgrund 
– Hur gammal är du? 
Vill du beskriva hur din bakgrund ser ut? 
(familjesituation, bostadssituation, utbildning, tidigare jobb) 
– Vill du berätta vad dina föräldrar har arbetat/eller arbetar med? 
Vardagslivet 
– Kan du beskriva hur en helt vanlig dag ser ut för dig idag? 
Följdfråga: Hur skiljer den sig från hur en dag såg ut när du jobbade? 
– Hur sysselsätter du dig om dagarna? 
– Har du någon hobby, i sådana fall vad? 
– Skulle du kunna beskriva om ditt sociala liv har förändrats sedan du blev arbetslös? 
Attityder 
– Hur upplever du att vänner och familj förhåller sig till att du är arbetslös? 
Följdfråga: Upplever du att attityden skiljer sig då du har ett arbete? 
– Hur upplever du att samhället behandlar dig som arbetslös? 
Följdfråga: Upplever du att attityden skiljer sig då du har ett arbete? 
– Upplever du att du får den hjälp och stöd du behöver? 
Ja: Från vilka får du hjälp och stöd?     
Nej: Vilka skulle du vilja få mer hjälp och stöd utav? 
Identiteten 
– Kan du beskriva vad du tycker är viktigt med att ha ett arbete? 
Följdfråga: Exempelvis att vara del av en gemenskap, trygghet/otrygghet, ekonomisk 
trygghet, att utvecklas som människa? (Kan du utveckla?) 
– Vad känner du att du har bidragit med då du haft ett arbete? (kunskap/ personliga    
egenskaper) 
Följdfråga: (Känner du att du får utlopp för detta nu då du är arbetslös?) 
– Vad känner du att du kan bidra med på en arbetsplats (om personen inte har haft ett arbete) 
– Finns det några fördelar respektive nackdelar med att vara arbetslös? 
Följdfråga: (Kan du utveckla?) 
Hur ställer du dig till att ha ett fast arbete kontra många arbeten? 
 
Hur lång tid har du varit arbetslös? 
Framtiden 
– Vill du beskriva hur du ser på framtiden? 
– Har du något du vill tillägga? 
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