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Titel  

Det är kämpigt att vara arbetslös 

Title 
It is hard to be unemployed 
 
 
Sammanfattning 

Denna uppsats är en kvalitativ studie om arbetslöshet och arbetsliv. Syftet med studien har varit 
att skapa en större förståelse för hur arbetslöshet kan upplevas av individen och hur denne kan se 
på och planera för sitt framtida arbetsliv. Detta har undersökts med hjälp av åtta intervjuer. 
Deltagarna har varit arbetslösa mellan 6 månader och 5 år, och har arbetat minst fem år innan 
arbetslösheten. 
 
Studien har visat att det är många olika komponenter som bidrar till hur individen upplever tiden 
i arbetslöshet och hur planeringen för framtiden ser ut. De intervjuade upplever sin psykiska 
hälsa som god överlag, trots arbetslösheten. Studien har även visat alla som intervjuats strävar 
efter att komma ur arbetslösheten till annan form av sysselsättning, men att de för den sakens 
skull inte tar vilket arbete som helst. Att alla intervjupersoner har tidigare arbetslivserfarenhet kan 
vara en bidragande orsak till att de mer bestämt vet vad de vill sysselsätta sig med I framtiden och 
hur de ska ta sig dit. 
 
Nyckelord 

Arbete, Arbetsliv, Arbetslöshet, Karriär, Karriärplanering, Karriärutveckling, Yrkesutveckling. 
 
 
 
 
 

http://www.ep.liu.se/


Förord 
 
Jag vill tacka min handledare Kenneth Petersson för all din hjälp. Jag vill även tacka min mamma, 
Tuqui för ert stöd under uppsatsens skrivande. Till sist vill jag även tacka mina informanter.



Innehåll 

INLEDNING 1 

ARBETSLÖSHETSSTATISTIK 2 

STATISTISKA CENTRAL BYRÅN 2 

ARBETSMARKNADSSTYRELSEN 3 

TIDIGARE FORSKNING 3 

ARBETSLÖSHETENS KONSEKVENSER FÖR INDIVIDEN 3 
KASAM 5 
INDIVIDUELLA SKILLNADER 6 
BEGREPPEN KARRIÄR OCH KARRIÄRUTVECKLING 8 
TEORIER OM KARRIÄRUTVECKLING 9 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH HANDLINGSSTRATEGIER 10 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 11 

METOD 12 

METODVAL 12 
URVAL 12 
INTERVJUGUIDE 13 
INTERVJUN 14 
ANALYS 15 
KVALITETSVÄRDERING/VALIDERING 16 
FORSKNINGSETISKA PRINCIPER 17 

RESULTAT 18 

MÄNSKLIG INTERAKTION 18 
AKTIVITET OCH TIDSANVÄNDNING 20 
HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 23 
OTRYGGHET 23 
FÖRSÄMRAT SJÄLVFÖRTROENDE 24 



SKAM 25 
ANPASSNING 26 
FRAMTID 27 
SÖKSTRATEGIER 28 
UTBILDNING/KOMPLETTERING 30 

RESULTATSAMMANFATTNING 30 

HUR UPPLEVER INDIVIDEN SIN TID SOM ARBETSLÖS? 30 
HUR KAN EN ARBETSLÖS PERSON SE PÅ OCH PLANERA FÖR FRAMTIDA ARBETSLIV? 31 
VILKEN BETYDELSE HAR UPPLEVELSEN AV ATT VARA ARBETSLÖS, OCH ERFARENHETERNA 

AV TIDIGARE ARBETE, FÖR SYNEN PÅ DET FRAMTIDA ARBETSLIVET? 31 

DISKUSSION 32 

MÄNSKLIG INTERAKTION 32 
AKTIVITET OCH TIDSANVÄNDNING 33 
HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 35 
FRAMTID 37 
METODDISKUSSION 40 
FÖRBEREDELSE 40 
GENOMFÖRANDE 40 
BEARBETNING 41 
KVALITETSVÄRDERING 41 
SLUTSATSER 42 

REFERENSLISTA 43 

BILAGA – MISSIV 45 



 1

Inledning  
Arbetslöshet är idag ett stort samhällsproblem, men så har det inte alltid varit (Hammarström, 
1996). Den största och mest dramatiska förändringen, under föregående kvartsekel, skedde i 
början på 1990-talet då Sverige drabbades av massarbetslöshet. Årtiondena dessförinnan rådde i 
det närmaste full sysselsättning. Under 1800-talet var det vanligt att arbetslöshetens orsaker 
ansågs ligga hos individen (Ohlsson & Olofsson, 1998). Det talades om arbetsovilja, inkompetens 
eller obenägenhet att flytta. Det fanns enligt denna uppfattning arbeten till alla som var villiga att 
arbeta. Under 1800-talets försvarslöshetsförordning var det straffbart att vara arbetslös och under 
åren 1851-1855 häktades sammanlagt 21000 personer för ”försvarslöshet och olovligt 
kringstrykande” (Hammarström, 1996, s 17). Runt om i Europa uppfördes under 1700-talet 
speciella arbetshus där de arbetslösa blev inlåsta och fick utföra olika arbeten (Angelöw, 1988). 
Tanken bakom dessa arbetshus var att de arbetslösa skulle tjäna ihop sitt livsuppehälle och att de 
skulle ”begåvas med arbetsmoral” (Angelöw, 1988, s 90). Det har dock inte alltid varit 
eftersträvande att ha ett arbete (von Otter, 1996). Under antiken ansågs arbete vara något som 
utfördes av slavar, att arbeta var ovärdigt en fri man. Det var först med industrialismen som 
arbetet fick ett egenvärde och där rätten till arbete var något som var värt att kämpa för. 
 
I dagens samhälle är arbetet en stor del av individens identitet och vid mötet med människor är 
frågan om vilket yrke man har ofta bland det första som kommer upp (Aronsson & Kilbom, 
1996). Människors liv formas i stor utsträckning av just arbetet då det ofta utgör grunden för 
människors livssituation och de möjligheter som finns till personlig och karriärmässig utveckling. 
Agrell och Ulfvarson (1995) menade att många individer, trots att de upplever sina arbeten som 
tråkiga, ser ett stort positivt värde i sitt arbete. De menade också att denna positiva känsla i 
förhållande till arbetet ofta är kopplad till en negativ känsla av hjälplöshet när det kommer till 
arbetslöshet. Den engelska forskaren Marie Jahoda (i Hammarström, 1996) menade att arbetet 
uppfyller betydligt fler behov än de ekonomiska. Ett av dessa behov är att dagen får en 
tidsstruktur. Utan denna struktur är risken stor att individen mår sämre. En problematik som 
uppstår då detta behov inte tillfredställs är att fritiden upphör att existera, då det är svårt att ha 
någon fritid när man inte har någon upptagen tid. Som Pippi Långstrump så väl uttryckte det: 
”Man kan ju inte ha sommarlov om man inte går i skolan” (Agrell & Ulfvarson, 1995, s 107). 
 
Människan är en gruppvarelse och det är ofta genom arbetet som individens behov av social 
tillhörighet och status tillgodoses (Agrell & Ulfvarson, 1995). Genom arbetet får individen också 
en möjlighet att utvecklas vilket är viktigt för självkänslan och välbefinnandet. Något som blir allt 
vanligare i dagens samhälle är karriärcoaching och karriärplanering (Mangell, 1995). Då Sverige 
har en alltmer osäker arbetsmarknad, går det mot att individen i allt större utsträckning måste ta 
ansvar för sin egen karriärutveckling. Detta blir extra aktuellt för en arbetslös person, som tvingas 
att tänka över sitt fortsatta arbetsliv och de valmöjligheter som finns. 
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Att göra en studie om arbetslöshet och karriärplanering var något som tidigt väckte mitt intresse 

då jag är mycket intresserad av frågor som rör dessa områden. Det finns en hel del tidigare 

forskning på arbetslöshetsområdet och en stor del av denna är av kvantitativ art med fokus på 

hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av arbetslöshet (se t.ex. Nordemark & Strandh, 

1999; Jönsson, 2003; Antonovsky, 1991; Ezzy, 1993). Denna forskning har gett en god överblick 

över området och beskriver hur fenomenet arbetslöshet kan tolkas på ett generellt plan. Mitt 

intresse ligger i att studera fenomenet arbetslöshet utifrån hur den upplevs av individen och hur 

han/hon ser på sin framtida karriär. Jag ser det även som spännande att titta på vilka möjligheter 

och hinder en arbetslös individ kan uppleva inför sin framtida karriär. Det övergripande syftet 

med denna studie är att undersöka hur arbetslösa individer upplever arbetslösheten, hur de ser på 

sitt framtida arbetsliv samt hur deras olika synsätt kan förstås utifrån deras erfarenheter från 

arbetslivet och deras inställning till arbete och arbetslöshet. 

 

Arbetslöshetsstatistik 
En stor del av de diskussioner som idag förs om arbetslösheten i Sverige utgår ifrån att 
arbetslösheten är ett stort problem i dagens samhälle. Att man pratar om det som ett problem 
bygger på det statistiska underlag som finns. Därför ser jag det som viktigt att kort redogöra för 
hur statistiken tas fram samt hur den ser ut i Sverige och i den stad där jag genomfört denna 
studie. 
Arbetslösheten har legat mellan 1 % till 3 % av den totala arbetskraften under efterkrigstiden 
(Hammarström, 1996). I Sverige skiljer sig arbetslöshetens storlek mycket åt beroende på var i 
landet man bor. På glesbygden är arbetslösheten ofta högre än i storstäderna. Nedan följer en 
beskrivning av hur arbetslöshetstal tas fram. 

Statistiska Central Byrån 
Den officiella svenska arbetslöshetsstatistiken tas fram genom så kallade 

Arbetskraftsundersökningar (AKU), vilka genomförs av Statistiska Central Byrån (SCB) varje 

månad (SCB, 2006a). Uppgifterna hämtas i huvudsak via telefonintervjuer där individerna som 

ingår i urvalet får svara på frågor om sin arbetsmarknadssituation under mätveckan. 

Undersökningarna genomförs månadsvis och redovisas kvartalsvis. Fortlöpande uppgifter om 

den totala öppna arbetslösheten kan hämtas från AKU och deras uppgifter om antalet arbetslösa 

är det officiella arbetslöshetstalet, vilket innebär att det är denna statistik som används i mediala 

sammanhang. Urvalsstorleken har varierat men innefattar idag cirka 22 000 individer i åldern 15-

74 år. Avsikten med undersökningarna är att redogöra för den aktuella sysselsättningen och att 

framföra information om hur utvecklingen på arbetsmarknaden ser ut. 
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En arbetslös individ är enligt AKU en person som inte varit sysselsatt under den vecka då 

mätningen genomförs men som under denna period aktivt sökt arbete (Furåker, 2002). Det 

räcker dock med att ha arbetat en timme under mätveckan för att falla ur klassificeringen som 

arbetslös. AKU använder sig istället av andra kategorier för att fånga upp mer dolda dimensioner 

av arbetslösheten. Arbetslösa som är delaktiga i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

klassificeras enligt AKU, precis på samma sätt som studerande, alltså utanför arbetskraften.  

 

Arbetsmarknadsstyrelsen 
AMS definierar arbetslösa som personer som är utan arbete och som står till arbetsmarknadens 
förfogande (AMS, 2006). För att betraktas som arbetslös ska personen ifråga kunna ta ett arbete 
direkt. De som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder räknas inte som arbetslösa. En person är 
enligt AMS långtidsarbetslös om han/hon är 25 år eller äldre, har varit inskriven i minst 6 
månader och inte haft något arbete under denna tid eller varit delaktig i en 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Ungdomar under 25 år räknas dock som långtidsarbetslösa redan 
efter 100 dagar. Långtidsinskriven är en person om han/hon under de senaste två åren varit 
arbetslös och/eller delaktig i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och inte under denna tid har haft 
ett arbete som varat längre än en månad. 
Min definition av en arbetslös är att han/hon vid tidpunkten för intervjun inte har haft ett arbete, 
men varit inskriven hos Arbetsförmedlingen och aktivt sökt arbete. Jag räknar även en individ 
som arbetslös vid delaktighet i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, exempelvis studier eller praktik 
med A-kassa. 
 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt redovisas tidigare forskning som jag anser relevant för det valda uppsatsområdet. 
Först görs en genomgång av vilka konsekvenser arbetslösheten kan ha för individen och dennes 
välbefinnande samt vilka faktorer som försämrad psykisk hälsa kan bero av. Efter detta följer 
tidigare forskning om hur en individ kan planera för och se på framtida arbetsliv. Här tar jag även 
upp några olika handlingsstrategier som används för att hantera arbetslösheten och komma 
vidare i arbetslivet. Detta avsnitt mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar. 
 

Arbetslöshetens konsekvenser för individen 
I tidigare forskning som bedrivits om arbetslöshet och dess konsekvenser för individen, är det 
dominerande intrycket att arbetslöshet leder till olika former av ohälsa, främst betonas den 
psykiska ohälsan (se t.ex. Rantakeisu, 2002; Isaksson, 1990). Den psykiska hälsan har betydelse 
för hur individen ser på sin framtid i arbetslivet. Vid omfattande psykisk ohälsa kan det vara svårt 
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att överhuvudtaget tänka framåt och därför kan den psykiska hälsan vara en viktig aspekt då man 
vill förstå hur en arbetslös ser på och planerar för sitt framtida arbetsliv. 
 
Arbetslöshet som forskningsområde i Sverige startade först någon gång under 1970-talet. Denna 
forskning har i huvudsak berört ungdomsarbetslöshet och företagsnedläggningar (se t.ex. 
Angelöw, 1988; Hammarström, 1996; Rantakeisu, 2002). Utanför Sverige 
arbetslöshetsforskningen en längre tradition och studier från 1930-talet är än idag aktuella och i 
stor omfattning använda (Isaksson, 1990). De studier som gjordes på 30-talet var till största delen 
av kvalitativ art och behandlade främst de ekonomiska konsekvenserna av arbetslöshet. Under 
åren fram till 1970 bedrevs dock arbetslöhetsforskning i mindre omfattning. När denna forskning 
åter tog fart på 70-talet var studierna ofta av kvantitativ art och undersökte de individuella 
effekterna snarare än de samhälliga effekterna (Rantakeisu, 2002). En stor del av de studier som 
gjorts har inriktat sig på hur den psykiska hälsan påverkas av arbetslöshet. 
 
En av de forskare som studerade arbetslöshet redan under 1930-talet var Marie Jahoda (Angelöw, 
1988). Hennes studier har stor inverkan än idag, då de är bland de flitigaste refererade i dagens 
arbetslöshetsforskning. En av hennes första studier var den så kallade Marienthalstudien. Jahoda 
var en av flera forskare som studerade hur invånarna i den Österrikiska staden Marienthal 
påverkades då stadens enda industri lades ner. I studien ingick 278 familjer som alla drabbats av 
nedläggningen och forskarna följde dessa familjer under 2 år. Forskarna fann i denna studie tre 
huvudsakliga reaktionsmönster hos de arbetslösa deltagarna. 23 % av de studerade hade en 
positiv inställning till framtiden och deras liv fortlöpte med dagliga göromål samtidigt som de 
intensivt sökte nya arbeten. Den största delen av de studerade, 70 % hyste inga förhoppningar 
inför framtiden och utförde endast de viktigaste göromålen i hemmet. Dessa personer var ändå 
tämligen väl till mods. Resterande 7 % hade helt gett upp hoppet om ett framtida yrke, deras liv 
rasade samman och då hoppet om ett nytt arbete inte fanns sökte dessa människor inte heller 
några nya arbeten. 
 
I sin fortsatta forskning utgick Jahoda från att arbetet innehar ett antal viktiga funktioner och att 
det är avsaknaden av dessa funktioner som under arbetslösheten leder till negativa konsekvenser 
för hälsan (Isaksson, 1990). Jahoda menade att arbete fyller en manifest funktion i form av 
ekonomisk ersättning men också fem latenta funktioner, vilkas betydelse var de som främst 
betonades (Rantakeisu, 2002). Enligt Jahoda ger arbetet:: 

• Struktur åt vår vakna tid. 
• Erfarenheter och kontakter med människor utanför den egna familjen. 
• Mål och avsikter förankrade i ett kollektiv. 
• Status och identitet. 
• Regelbunden aktivitet. 
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Dessa funktioner var enligt Jahoda mänskliga socialpsykologiska behov, vilka individen förlorar 
möjligheten att uppfylla vid arbetslöshet (Rantakeisu, 2002). Denna teori gör anspråk på att 
förklara varför vi överhuvudtaget vill arbeta och antyder att det till och med är bättre för den 
psykosociala hälsan att arbeta under usla arbetsvillkor än att inte ha något arbete alls. Kritik mot 
denna modell har handlat om att arbetslösa framställs som passiva objekt och att tidigare och 
framtida förhållanden inte lyfts fram (Hallsten, 1998). Fryer har formulerat en teori som tar 
hänsyn till att de är arbetslösa individer (Rantakeisu, 2002). Den bygger på antagandet att 
individer i sig själva är aktiva aktörer som strävar efter att hävda sig själva. Människor initierar 
och påverkar händelser av egen inre motivation. Fryer har utvecklat denna teori i samarbete med 
Payne i en studie av arbetslösa människor i England. Dessa uppvisade inga som helst symptom 
på psykisk ohälsa, vilket förklarades av att de sysselsatte sig själva utanför arbetet och fyllde sina 
dagar med ideellt arbete. De eventuella negativa konsekvenserna av arbetslöshet berodde enligt 
Fryer på förhållanden som hämmar den enskilde i egenskap av aktiv aktör. Det kan exempelvis 
röra sig om ekonomiska begränsningar som gör att möjligheten att planera och se framåt 
hämmas. 
 
Peter Warr utvecklade en teori om hur arbete och arbetsmiljö sammanhänger med olika aspekter 
av den psykiska hälsan (Hallsten, 1998). Han försökte beskriva viktiga egenskaper som finns i 
omgivningen och hur dessa påverkar människor, oberoende av om personen i fråga arbetar, är 
arbetslös, pensionerad osv. Warr hittade nio dominerande aspekter i omgivningen som han 
menade var betydelsefulla för människors psykiska hälsa. Dessa aspekter kallade han för 
vitaminer. Några av dessa ”vitaminer” är, en människas möjlighet till inflytande, möjlighet till att 
använda och utveckla sina färdigheter och att ha mål att arbeta emot. Det var även enligt Warr 
viktigt att individen hade en ekonomisk trygghet och sociala kontakter. Han menade att det var 
av vikt att dessa ”vitaminer” ingick i arbetet, men även i andra aktiviteter, för att individen skulle 
kunna bibehålla en god psykisk hälsa. När någon/några av dessa vitaminer saknades eller man 
hade en ”låg halt” av dem försämrades enligt Warr den psykiska hälsan. Warr menade att det är 
samma saker som bestämmer en människas välbefinnande under både arbete och arbetslöshet 
(Isaksson, 1990). Då en individ arbetar är det just arbetet och personligheten hos individen som 
bestämmer och påverkar den psykiska hälsan, medan det under arbetslöshet är frånvaron av dessa 
aspekter som tillsammans med personlighet styr välbefinnandet. Kritik som framförts mot denna 
teori är enligt Rantakeisu (2002) att teorin i huvudsak bygger på att det är miljön som avgör den 
psykiska hälsan och att modellen inte tar tillräcklig hänsyn till skillnader i personlighet och 
individers erfarenheter av livet. 

KASAM 
Antonovsky (1991) myntade begreppet KASAM som är en förkortning av ”känsla av 
sammanhang”. Detta begrepp omfattar tre olika komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Begriplighet handlar om att människor behöver känna att det som händer runt 
omkring och inom individen är förutsägbart, begriplighet och strukturerat snarare än 
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slumpmässigt, oförståeligt och oordnat. Det handlar om möjligheten att se hela bilden och finna 
ett sammanhang i det som händer. Hanterbarhet handlar om att det finns tillgängliga resurser att 
använda sig av för att hantera olika händelser i livet, att individen har förmågan att påverka sin 
egen situation. Meningsfullheten syftar till att de utmaningar som vi ställs inför känns 
meningsfulla att engagera sig i. En människa har en hög grad av KASAM då denne upplever att 
dessa ovan nämnda komponenter uppfylls. Människor kan utsättas för mycket svår stress utan att 
hälsan för den skull försämras. Vad resultatet av den svåra stressen blir, beror på hur individen 
hanterar stressen. Om individen samtidigt som denna stress uppstår kan känna en känsla av 
sammanhang i livet är chansen större att stressen inte påverkar individen i negativ riktning. 
 
Enligt Antonovsky (1991) finns det ett antal områden som måste ingå i en människas liv för att 
hon ska kunna känna en övergripande känsla av sammanhang. Ett av dessa områden är 
huvudsaklig sysselsättning. En människas huvudsakliga sysselsättning är inte nödvändigtvis något 
som skapar inre tillfredställelse. En person kan ha ett arbete som han/hon inte finner någon 
större glädje i men ändå ha en stark KASAM, tack vare en övertygelse om att arbetet har en 
större mening. Det kan exempelvis handla om att arbetet skapar tillgångar för att kunna försörja 
familjen. Enligt en studie av Starrin, Jönsson och Rantakeisu (2001) upplever arbetslösa 
människor en lägre känsla av sammanhang än människor som har arbete. Starrin et al. visade 
också att ekonomin påverkar KASAM på så sätt att de som har en sämre ekonomi uppvisar en 
lägre grad av KASAM. Enligt Furåker (2002) är det vanligt att arbetslösa personer blir förlorare 
om man ser till ekonomiska termer, trots en tämligen generös arbetslöshetsförsäkring. Många 
studier som gjorts i Sverige och andra länder tyder på att den ekonomiska förlusten vid 
arbetslöshet kan bli betydande. Enligt Jahoda är en försämrad ekonomi ytterligare en förklaring 
till varför människor känner en ökad press då de blir arbetslösa (Isaksson, 1990). Antonovsky 
(1991) menade att hur en individ hanterar situationen som arbetslös är beroende av hur hög grad 
av KASAM individen hade innan arbetslösheten. Med det inte sagt att en person med hög 
KASAM inte kan få ett försämrat välbefinnande i och med arbetslösheten, men att personen 
ifråga har bättre förutsättningar för att hantera arbetslösheten. 
 

Individuella skillnader 
Forskningen visar att arbetslöshet generellt sett bidrar till en försämrad psykisk hälsa, men man är 
också tämligen överens om att arbetslösheten upplevs olika av olika individer (Jönsson, 2003; 
Nordemark, 1999; Rantakeisu, 2002). Det finns personer vars psykiska hälsotillstånd inte 
påverkas nämnvärt eller till och med förbättras av arbetslösheten. Detta väcker frågan om vilka 
faktorer som ligger bakom det försämrade välmåendet och vad som orsakar dessa skillnader 
emellan människor. Detta område har också utforskats i flertalet studier och flera olika modeller 
har skapats, med syftet att belysa dimensioner som är avgörande för hur individen påverkas av 
arbetslöshet. En av dessa modeller är PEN – modellen. 
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PEN – modellen (Psychosocial and Economic Need for employment) utvecklades av Nordemark 
och Strandh (1999). Dess hållbarhet har bekräftats i flertalet studier (t ex Nordemark, 1999, 
Nordemark & Strandh, 1999, Rantakeisu & Jönsson, 2003; Strandh, 2000). PEN – modellen 
utgår från antagandet att psykisk hälsa är beroende av hur individen upplever sin sociala situation 
och hur stark önskan individen har att komma tillbaka till arbetslivet. Den bygger på att det kan 
finnas såväl psykosociala som ekonomiska motiv till att vilja ha ett arbete och att den psykiska 
hälsan är beroende av i vilken grad dessa två motiv finns hos den arbetslösa. Nordemark (1999) 
har i sin doktorsavhandling visat på hur den psykosociala och den ekonomiska dimensionen 
påverkar hälsan i samband med arbetslöshet. Han delade in de arbetslösa i fyra olika kategorier, 
utifrån i hur hög grad de hade ekonomiska respektive psykosociala motiv att arbeta. De 
kategorier han fann kallade han för de anpassade, de desperata, de som befann sig i en 
identitetskris och de som hade ekonomiska svårigheter (egen översättning av ”economic 
deprivation”). 
 
För personer där lönearbetet inte är en avgörande faktor för att upprätthålla den egna identiteten 
och den ekonomiska situationen är sådan att det tillskott i kassan som ett betalt arbete skulle ge 
inte är betydelsefullt, kommer personens psykiska hälsa inte att påverkas nämnvärt av 
arbetslösheten (Nordemark, 1999). Sådana personer kallas i PEN – modellen för anpassade, det 
vill säga de har anpassat sig till sin situation som arbetslösa. Det kan röra sig om människor som 
har funnit meningsfulla aktiviteter utanför det traditionella lönearbetets ramar, och som antingen 
har anpassat sin levnadsstandard till den lägre inkomsten eller har en välbetald partner. Äldre 
personer, speciellt äldre kvinnor var överrepresenterade inom denna grupp. De som hade en 
tillfredsställande ekonomisk standard, men hade problem med att finna en alternativ roll utanför 
lönearbetets ramar befann sig i identitetskris. När det gäller personer som hade starkare 
ekonomiska än psykosociala motiv att finna ett arbete, talade Nordemark om ekonomiska 
svårigheter. Flera studier har funnit belägg för att ekonomiska svårigheter är en starkt bidragande 
orsak till försämrad psykisk hälsa bland arbetslösa (t.ex. Grossi, 1999; Goul Andersen, 2002). De 
som hade ekonomiska svårigheter och de med identitetskris hade enligt Nordemark (1999) sämre 
psykisk hälsa än de anpassade, men sämst psykisk hälsa hade de desperata. De desperata hade 
ofta investerat mycket tid och energi i arbetet och lönearbetet betydde därför väldigt mycket både 
för den ekonomiska situationen och för hur man identifierade sig med arbetet. Frånvaron av ett 
betalt arbete påverkade därför enligt PEN – modellen en sådan persons psykiska hälsa mycket 
negativt. Majoriteten av de arbetslösa tillhörde denna kategori. Grupper som är speciellt utsatts 
på arbetsmarknaden, såsom ensamstående mödrar och personer av utländsk härkomst var klart 
överrepresenterade bland de desperata. PEN – modellen argumenterar således för att ju sämre 
ekonomisk situation en arbetslös person upplever sig vara i och ju större psykosociala skäl man 
har till att arbeta, desto högre risk för psykiska besvär. 
 
Ytterligare en modell som används i forskning om arbetslöshet och hälsa är ekonomi – skam 
modellen (Jönsson, 2003; Rantakeisu, 2002). Denna modell bygger på samma principer som PEN 
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– modellen och innehåller också den ekonomiska dimensionen, men de psykosociala 
arbetsmotiven har här byts ut mot något som i modellen kallas grad av skamgörande 
erfarenheter. Med skamgörande erfarenheter avses upplevelser av nedvärderande attityder från 
omgivningen till följd av den egna arbetslösheten. Ett flertal studier ge belägg för att de 
arbetslösas hälsotillstånd är relaterat till förekomsten av såväl grad av ekonomisk påfrestning som 
grad av skamgörande erfarenheter (t.ex. Jönsson, 2003; Rantakeisu, 2002; Rantakeisu, Starrin & 
Hagqvist, 1999). Rantakeisu, et al. har visat att arbetslösa som i hög grad upplever sig utsättas för 
skamgörande erfarenheter och har en hög ekonomisk påfrestning är de som uppvisar sämst 
psykosocial hälsostatus. Förutom en allmänt försämrad hälsa gör de färre saker på fritiden, har 
mindre framtidstro och sämre självförtroende än de som har en lägre grad av ekonomisk 
påfrestning och mindre skamgörande erfarenheter. Detta ligger i linje med resultat i Jönssons 
(2003) avhandling där ekonomi – skam – modellen visade sig tillämpbar såväl när det gällde 
psykisk som fysisk hälsa. Starrin, Jönsson & Rantakeisu (2001) har satt ekonomi – skam – 
modellen i samband med KASAM och funnit att såväl skamgörande erfarenheter som 
ekonomiska svårigheter hos arbetslösa människor hänger samman med en lägre känsla av 
sammanhang. 
 
Ezzy (1993) beskrev arbetsförlust som en negativ karriär – och statusövergång, som skapar 
ohälsa. Han betraktade arbetslösheten ur ett processperspektiv där det viktiga blir övergången 
från ett tillstånd till ett annat – från arbete till arbetslöshet, från arbetslöshet till studier tillbaks till 
arbete etc. Hur människan påverkas av dessa övergångar kunde enligt Ezzy inte specificeras på ett 
generellt plan utan borde analyseras utifrån enskilda individers utgångspunkt. Ezzy menade att 
psykisk hälsa har att göra med vilken mening individen tillskriver omgivningen. Psykisk ohälsa 
blir ur denna synvinkel en produkt av att individen har misslyckats med att finna mening i 
tillvaron och därmed hamnar i ett existentiellt vakuum där möjligheten till en positiv självbild och 
identitet rubbas. Hur individen påverkas av att förlora arbetet i hög grad beroende av vilken 
mening som tillskrivs arbetet och vilken roll arbetet spelar i individens liv. 
 

Begreppen karriär och karriärutveckling 
Karriär som begrepp kan definieras på flera sätt och har ofta olika innebörd för olika människor. 
Mangell (1995) utgick från den engelska innebörden av ordet ”career” som där definieras som det 
yrke vi väljer och väntas ha hela livet och att personen ifråga gör karriär inom det yrket. Karriären 
definieras som en persons yrkesmässiga levnadsbana. Den definition som enligt Mangell är 
vanligast i Sverige är den definition som Svenska Akademins ordlista ger nämligen att ”få en god 
position”, ”en bättre ställning” och att ”få en lysande framtid”. Hågård (2004) menade att ordet 
karriär ofta ställs i nära samband med olika former av karriärstegar, löneökning och uppgradering 
av tjänsten. Här i Sverige handlar alltså karriär för många om att klättra uppåt i hierarkin mer än 
att utvecklas inom sitt område. Super (i Hågård, 2004) definierade ordet karriär som en 
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kombination av de olika roller som spelas under en människas livstid, dessa roller kan till exempel 
vara samhällsmedborgare, förälder, arbetare osv. 
 
Sjöstrand (1980) såg karriärutveckling som ett begrepp som beskriver den process som individen 
genomgår under livet när det gäller val av yrke och utbildning. Han såg med andra ord inte 
karriären som något statiskt utan som en utveckling som pågår under hela livet. Vidare beskrev 
han denna utveckling som en karriärlinje där olika former av sysselsättningar skiljs åt av 
brytpunkter. Dessa brytpunkter kännetecknas av att individen står i en valsituation och måste 
välja riktning för den fortsatta karriären. 
 
Området karriärutveckling är ett relativt nytt forskningsområde och största delen av den 
forskning och litteratur som finns i ämnet härstammar från USA och Australien (Mangell, 1995). 
Det existerar ingen ren karriärutveckling utan den teori som finns är sammanflätat av en mängd 
olika teorier t.ex. egenskapsteori, sociologisk teori, arbetspsykologi och beslutsteori. 
 
Jag definierar i denna uppsats karriär som en persons yrkesmässiga levnadsbana, oavsett om det 
rör sig om samma yrke eller en mängd olika yrken. Jag ser inte karriär som enbart en väg uppåt i 
hierarkin eller en strävan efter högre ekonomisk standard, utan jag ser karriär som en individs 
hela yrkesverksamma liv. 
 

Teorier om karriärutveckling 
Ginzberg, Ginsburg, Axelrads och Herman (i Sjöstrand, 1980) utarbetade en teori om hur 
yrkesvalsprocessen går till, baserad på intervjuer med ungdomar i åldern 11 år och uppåt. I denna 
teori ses yrkesvalet som en process som påbörjas i den tidiga barndomen. Individen genomgår 
diverse faser innan hon i 20 årsåldern fattar ett principbeslut om vilken riktning karriären ska ta – 
exempelvis att hon ska studera ekonomi. Till sist specificeras valet genom att ett beslut om 
verksamhetsområde fattas. Valet ses utifrån denna teori i stort sett som slutgiltigt, då det såväl av 
ekonomiska som sociala skäl kan vara svårt att senare byta inriktning på karriären. Beslutet 
betraktas som en rationell kompromiss mellan individers intressen och dess reella möjligheter. 
 
Super utvecklade tillsammans med Bachrachs och en grupp karriärforskare en yrkesvalsteori 
(Sjöstrand, 1980). Denna teori består av tolv punkter som sammanfattningsvis handlar om att 
yrkesutvecklingen är en livslång och oåterkallelig process. Denna process är dynamisk, ordnad 
och förutsägbar då den ofta följer ett visst mönster inom samma kultur. Den riktning och 
hastighet som individen har gällande olika yrkesnivåer beror dels på hur individen identifierar sig 
med sina föräldrar, deras sociala tillhörighet och dels på individens statusbehov, intelligens, 
intressen och tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden. Individens tillfredställelse i yrket 
sammanhänger med hur stor frihet yrket ger ifråga om att ge utlopp för anlag, intressen och 
personlighet. Super och Bachrach kom även fram till att yrket har en central plats hos de flesta 
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individers personlighetsutveckling. För vissa är det dock förhållandet till andra människor snarare 
än yrket, som är viktigast i livet och hemmet är den centrala platsen. 
 
Holland utvecklade en teori som utgår ifrån att individen ofta väljer en yrkesmässig miljö som 
stämmer överens med dennes personlighet (Sjöstrand, 1980). Enligt Holland leder detta till att vi 
ofta på en arbetsplats kan återfinna människor med liknande personligheter. Holland utformade i 
sin teori olika personlighetstyper. Han var medveten om att en person ofta har mer än en av 
dessa sex personlighetstyper och gjorde en upp delning i primär och sekundär personlighetstyp, 
där den primära personlighetstypen är den mest framträdande. Det var enligt Holland en individs 
primära personlighetstyp som bestämde huvudinriktning på karriären, medan den sekundära 
personlighetstypen bidrog till att avgöra vilket område inom det valda yrket som personen ifråga 
inriktade sig emot. 
 
Supers och Hollands teorier om karriärutveckling och yrkesval används frekvent även idag och 
har stor inverkan på den forskning som bedrivs och på det praktiska arbetet (Bloch, 2005). 
 

Förhållningssätt och handlingsstrategier 
Bolinder (2006) undersökte i sin doktorsavhandling hur arbetslösa individers sökstrategier och 
förhållningssätt till framtida arbete formades beroende på hur de upplevde arbetslösheten och 
hur stort handlingsutrymme de upplevde sig ha. Hon fann två olika förhållningssätt bland de 
arbetslös – de aktiva och de som anpassade sig till situationen. Den aktiva strategin visade sig 
klart vanligast och aktiviteten minskade inte med arbetslöshetsperiodens längd, vilket talade för 
att de arbetslösa inte passiviserades av längre arbetslöshetsperioder. Bolinder fann också att 
vilken strategi som väljs styrs av det subjektiva handlingsutrymmet. De som hade höga 
förväntningar på att hitta ett nytt arbete sökte aktivare, men resultaten visade att de som hade det 
mest aktiva förhållningssättet också var de som led mest av arbetslösheten. Ett fåtal av de 
intervjuade hade anpassat sig till livet som arbetslös och upplevde sig ha kontroll över den egna 
situationen. De förväntade sig inte att få ett arbete och sökte heller inte aktivt efter ett. De 
anpassade uppgav sig må mycket bra. Bolinder menade att anpassningsbeteendet sällan beror på 
att individen lider brist på arbetsmotivation utan att det snarare handlar om ett sätt att skydda sitt 
psykiska välbefinnande genom att anpassa sig till en situation som de inte har stora möjligheter 
att påverka. Det handlade främst om personer som subjektivt sett hade ganska små möjligheter 
att få ett arbete, såsom handikappade och personer som hade en stark lokal förankring i mindre 
orter med hög arbetslöshet. 
 
Svensson och Westerlund (2001) fann i sin kvalitativa studie av arbetslösa kvinnor två kategorier 
när det gällde förhållningssätt och handlingsstrategier inför framtiden. Den ena kategorin var här 
– och – nu – orienterad medan den andra kategorin var framtidsorienterad. De som var här – och 
– nu – orienterade levde för dagen och satte inte upp några detaljerade handlingsplaner med mål 
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och strategier. De utgick från den nuvarande situationen och i den mån de hade framtidsplaner så 
var inställningen till dessa att de mycket väl kunde förändras med tiden – det blir som det blir. 
Inom denna kategori fann Svensson och Westerlund två olika typer. Den ena typen hade en 
misstänksam läggning och upplevde ofta att makten över deras liv låg hos någon annan. Detta 
innebar också att de gärna lade ansvaret för det egna livet på andra och hade en begränsad 
initiativförmåga. Dessa blev ofta ”offer för omständigheterna” och kände sig intvingade i 
åtgärder som de inte själva hade valt att delta i och inte heller förstod meningen med. Den andra 
typen var generellt sett mer förnöjsamma i sin situation. De hade en inre trygghet och var inte 
särskilt oroliga för framtiden. Istället för välformulerade handlingsplaner hade de en tanke om 
ungefär vart de ville komma och när sedan möjligheten dök upp tog de den. De 
framtidsorienterade var mer målinriktade och styrdes av viljan att skapa sig en bättre framtid. De 
hade en dröm/vision/tanke om hur framtiden skulle se ut, en plan för hur de skulle ta sig dit och 
arbetade aktivt för att nå sina mål. 
 
Svensson och Westerlund (2001) gjorde ytterligare en kategorisering i materialet utifrån 
inställning till framtiden och handlingsmönster. De fann fyra olika kategorier, där den första var 
de som hade en längtan till något. Vanligast var längtan till ett fast arbete, en längtan som var så 
stark att man kunde tänka sig att acceptera vilket arbete som helst, bara det var fast. Det som 
eftersträvades var tryggheten detta gav. Många längtade också tillbaks till det tidigare arbetet 
medan ett fåtal hade en längtan till ett roligt arbete – drömjobbet. Den andra kategorin var de 
som hade en längtan bort från något. Här handlade det uteslutande om att komma bort ifrån 
arbetslösheten som upplevdes som extremt påfrestande. Vissa såg arbetslösheten som skamlig 
och upplevde att de inte dög, andra hade svårt med att vara arbetslösa för att detta ledde till en 
dålig hemsituation eller ett tråkigt liv. Denna längtan bort från något blev starkt påfrestande när 
den inte var sammankopplad med något att längta till, när de inte visste vart de ville. I den tredje 
kategorin återfanns de som hade en önskan om att stanna kvar i nuläget. Här beskrevs de som 
befann sig i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som de trivdes i och ville vara kvar på. I den fjärde 
och sista kategorin fanns de som ”var i det som sker”. Dessa var nöjda med livet som det var, 
men skulle absolut ta en anställning om de fick tag i en. Desperationen var inte särskilt hög bland 
dessa kvinnor. De flöt bara med och accepterade vad som hände. 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur en arbetslös individ ser på och 
planerar för sitt framtida arbetsliv. Studien syftar även till att försöka förstå hur individens 
erfarenheter från arbetslivet och syn på arbete och arbetslöshet påverkar inställningen till det 
framtida arbetslivet. Detta syfte mynnade ut i följande frågeställningar: 

• Hur upplever individen sin tid som arbetslös? 
• Hur kan en arbetslös person se på och planera för sitt framtida arbetsliv? 
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• Vilken betydelse har upplevelsen av att vara arbetslös, och erfarenheterna av tidigare 
arbete, för synen på det framtida arbetslivet? 

 

Metod 

Metodval 
Utifrån ovanstående syfte och frågeställningar har jag genomfört en kvalitativ studie. Anledning 

till att jag valt att använda mig av en kvalitativ metod är att jag fann denna metod lämpligast för 

att på ett bra sätt kunna besvara frågeställningarna. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) är det 

kännetecknande för kvalitativa metoder att de tar utgångspunkt i intervjupersonernas livsvärld, 

vilket överstämde med min vilja att få en förståelse för deltagarna i studien. 

 

Urval 
I kvalitativa studier är frågor om representativitet inte lika viktiga som i kvantitativa studier 

(Bryman & Bell, 2003). Detta gör att urvalsprocessen snarare handlar om att få tag i personer 

som är relevanta för frågeställningen än att urvalet är slumpmässigt. Vanligast är att man 

använder sig av bekvämlighetsurval, vilket innebär att man väljer ut personer som är lättillgängliga 

(Bryman & Bell, 2003). I mitt fall innebar det att jag började att vända mig till 

Arbetsförmedlingen och bad dem hjälpa mig med förmedling av intervjupersoner som stämde in 

på urvalskriteriet. Detta kriterium var att personen ifråga skulle ha varit yrkesverksam sammanlagt 

i minst fem år innan arbetslösheten. Kontaktpersonen på Arbetsförmedlingen var mycket positiv 

till studien och villig att hjälpa mig. Jag blev vidare förmedlad till ett utbildningsföretag som hade 

ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Då det visade sig vara svårt att få tag på 

intervjupersoner från detta företag fick jag till slut nöja med åtta intervjupersoner. Jag ansåg det 

dock vara viktigt att välja intervjupersoner som jag inte själv hade en nära kontakt med sedan 

innan.  

 
Hur många intervjupersoner som behövs för att genomföra en kvalitativ studie är enligt Kvale 

(1997) avhängigt, dels av syftet med studien och dels av hur mycket resurser i form av tid och 

pengar som finns tillgängligt. Kvale menade att kvalitet är viktigare än kvantitet, på så vis att man 

snarare ska utgå från principen att det insamlade materialet ska vara hanterbart i förhållande till 

tillgänglig tid, än att försöka hinna med så många intervjuer som möjligt. Med detta i åtanke ansåg 

jag i planeringsstadiet att åtta intervjuer var tillräckligt många för att få en rimlig variation och 
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samtidigt ett hanterbart material.. När åtta intervjuer var genomförda ansåg jag mig ha tillräckligt 

med material för att göra en fullgod analys. 

 

Intervjupersonerna var i åldrarna 25 till 60 år, varav 6 kvinnor och 2 män. De hade varit 

arbetslösa i alltifrån 6 månader till 5 år. En av intervjupersonerna studerade dock med A – kassa 

och en hade praktik vid intervjutillfället. De allra flesta hade genomgått ett flertal perioder av 

arbetslöshet, vilka hade varvats med perioder av utbildning, arbetsmarknadsåtgärder och tillfälliga 

arbeten, såsom säsongsanställningar, vikariat och timanställningar. En försörjde sig med Alfa – 

kassa som ger en lägre ersättning än A – kassan som de resterande hade. En av de intervjuade 

hade sambo och två av dessa hade hemmavarande barn. De intervjuade hade alla en 

yrkesverksam period på minst fem år bakom sig, detta var ett krav från min sida då jag ville att de 

skulle kunna relatera tiden i arbetslöshet till tiden i arbetslivet. 

 

Intervjuguide 
Om man gör ett flertal intervjuer som man vill kunna jämföra med varandra bör det finnas 

åtminstone ett visst mått av struktur – någon typ av intervjuguide som intervjuaren utgår ifrån 

under själva intervjun (Bryman & Bell, 2003). Vilken grad av struktur intervjuguiden bör ha, är i 

hög grad beroende av syftet med studien och hur materialet är tänkt att analyseras. Ju högre grad 

av struktur och styrning av intervjun, desto bättre blir det att analysera materialet, jämföra 

intervjupersonerna och placera in dem i kategorier. Med en lägre grad av struktur öppnar man 

istället upp för spontanitet och får större möjligheter att få intervjupersonen att öppna sig och 

berätta om sin livsvärld (Kvale, 1997). I denna studie fanns inga på förhand bestämda kategorier 

där intervjupersonerna och deras svar skulle placeras in. Jag var snarare ute efter en djupare 

förståelse av intervjupersonernas egna beskrivningar och tankar kring ämnet, vilket innebar att jag 

ville at intervjupersonerna själva skulle få prata om det som de upplevde som viktigt i deras 

livsvärld. Därför användes en mindre strukturerad form av intervjuguide, jämförbar med den 

intervjuform som Kvale kallade för halvstrukturerad. Denna definierades som ”en intervju vars 

syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 

fenomenens mening” (Kvale, 1997, s 13). Denna intervjuform kan beskrivas som ett mellanting 

mellan ett helt öppet samtal och ett fast frågeformulär. 

 

Den intervjuguide som jag använde mig av i studien bestod av tre teman – dåtid, nutid och 

framtid. Under respektive tema fanns också löst formulerade frågor/områden som skulle 

behandlas under intervjun. Under dåtid behandlades frågor om individens tidigare arbetsliv. 
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Nutid innehöll frågor om arbetslösheten, medan framtidstemat rörde sig kring frågor om 

individens framtida karriär. Kvale (1997) menade att det är viktigt att på förhand bestämma om 

intervjuaren ska vara bunden till frågornas ordalydelse och ordningsföljd eller om intervjuaren ska 

få lita till sitt omdöme för att under intervjun avgöra hur strikt guiden ska följas. I mitt fall tjänade 

intervjuguiden som en ram för intervjun och en hjälp för mig som intervjuare att fokusera 

intervjun på de frågor som var viktiga för att kunna besvara forskningsfrågorna. Jag såg det dock 

som viktigare att få ett bra flyt i samtalet än att frågorna kom i en viss ordning och formulerades 

likadant i varje intervju. Min roll som intervjuare var att föra in samtalet på de teman som skulle 

behandlas, men intervjuerna utgick från den intervjuade och dess livsvärld vilket innebär att jag i 

relativt hög grad har låtit intervjupersonen styra samtalet. 

 

Intervjun 
 
Det vanligaste sättet att registrera en intervju på är att göra en ljudupptagning (Kvale, 1997), 

vilket jag också gjort. Bryman och Bell (2003) poängterade vikten av att välja en tyst och avskild 

plats för att få god kvalitet på bandinspelningarna. Om intervjupersonen ska öppna sig är det 

också viktigt att man väljer en plats som känns trygg och är välbekant för denne. Jag har i den 

mån det varit möjligt försökt att förena dessa båda krav, men jag ansåg att det första kravet hade 

företräde – om jag inte haft god inspelningskvalitet hade datamaterialet blivit knapphändigt och 

kvalitén på studien sämre. Med detta i åtanke fick intervjupersonerna välja mellan att intervjuas i 

Universitets lokaler eller i sitt hem. Detta resulterade i att alla intervjuerna genomfördes i 

intervjupersonernas hem. Intervjuerna var mellan 30 – 60 minuter långa. 

 
Bearbetning Det är svårt att utföra en analys direkt på bandupptagningen från intervjun och 

därför bör materialet transkriberas (Kvale, 1997). Redan innan transkriberingen påbörjas bör man 

ha tagit ställning till hur noggrant intervjun ska återges. Utskriften kan hamna vart som helst på 

skalan från att talspråket friseras till ett mer formellt skriftspråk till att varje ord, andetag, skratt 

och paus återges ordagrant. Här finns inget rätt eller fel utan hur man väljer att göra är helt 

beroende på vad man har för avsikt att använda det utskrivna materialet till. Vid 

psykoterapeutiska tolkningar av exempelvis ångestnivå är pauser, upprepningar och tonlägen 

ytterst relevanta medan en språklig frisering kan vara nödvändig om texten på ett lättförståeligt 

sätt ska kunna förmedlas till en läsare. Med detta i åtanke valde jag att göra någorlunda utförliga 

utskrifter där allt som sades med ord på bandet skrevs ut. Generellt har jag haft för avsikt att inte 

inkludera den icke – verbala kommunikationen, men i de fall jag ansåg denna kommunikation 
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vara viktig för förståelsen av innebörden i det som sades, har jag valt att ta med exempelvis skratt 

och pauser. 

Enligt Patel och Davidson (2003) är det både praktiskt och viktigt att löpande göra analyser, 

exempelvis direkt efter en intervju. Jag valde därför att transkribera de intervjuer jag gjort i så 

nära anslutning som möjligt till intervjutillfället. Detta för att minnet av intervjusituationen 

fortfarande skulle vara färskt, vilket gav mig möjligheten att även skriva ner intryck jag fick i 

samband med uttalandena från informanten. I de fall det varit möjligt har jag direkt efter 

intervjuerna spelat in mina direkta intryck och då också gjort mitt första steg i tolkningen. 

Analys 
Som tidigare nämnts påbörjades analysen redan i samband med transkriberingen. I det första 

stadiet tolkade jag varje person och dess utsagor enskilt för att inte tappa individperspektivet. När 

den första tolkningen gjordes, antecknade jag små sammanfattningar i marginalen, för att senare 

lättare hitta tillbaka till olika delar i texten. När jag tyckte att jag kommit fram till den mest rimliga 

tolkningen av varje enskild individ återstod att sätta individanalyserna i relation till varandra och 

se vad som kunde tolkas ut ifrån dessa tillsammans. Efter detta lästes återigen allt material 

igenom ett flertal gånger för att jag till sist skulle kunna beskriva den slutliga tolkningen. 

 

Rent praktiskt har tolkningarna tagit sin utgångspunkt i den transkriberade texten. Fokus har lagts 

på de delar i texten som jag ansett varit av störst intresse för mina frågeställningar. De delar som 

jag lagt fokus på har sedan satts i relation till resterande text, som fungerat som 

bakgrundsmaterial, så att individen tolkas i sin helhet. Under analysarbetet fann jag 4 teman som 

jag sedan använde mig av när jag sammanställde resultatet och vidare även i diskussionen av 

detta. 

 

När jag i resultatavsnittet citerat någon har jag gjort vissa språkliga korrigeringar, dels för att göra 

citatet mer begripligt för läsarna och dels för att ta bort information som kan identifiera personen 

som gjort uttalandet. De delar som jag markerat med [ ] innebär att jag har tagit bort enstaka ord, 

av sekretesskäl. Jag har försökt att göra citatanvändningen så jämnt fördelad som möjligt. För att 

ge läsaren möjligheten att kontrollera fördelningen, har varje intervjuperson tilldelats en siffra 

mellan 1 och 8, som står inom parentes efter varje citat. Dessa siffror är dock slumpmässigt 

fördelade och har inget med ordningsföljden på intervjuerna att göra. 
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Kvalitetsvärdering/validering 
Ofta använder sig forskaren av begreppen validitet och reliabilitet inom både kvantitativ och 

kvalitativ forskning men det finns dock en skillnad mellan innebörden i dessa ord beroende av 

vilken typ av studie man gör (Patel & Davidson, 2003). I kvantitativa studier innebär validiteten 

att forskaren undersöker det som är tänkt att undersökas och reliabiliteten står för att forskaren 

gör detta på ett tillförlitligt sätt. Dessa begrepp är då starkt sammankopplade med den 

datainsamling som görs. Inom kvalitativa studier handlar det inte om att mäta, generalisera och 

jämföra på samma sätt som inom kvantitativa studier. Detta medför att begreppen validitet och 

reliabilitet istället avser kvaliteten på hela forskningsprocessen, det är alltså något som ska 

genomsyra hela arbetet. 

 

Innan jag utförde intervjuerna genomförde jag en form av pilotstudie. Enligt Patel och Davidson 

(2003) bör pilotstudien genomföras på personer som så långt som möjligt liknar den 

undersökningsgrupp man avser att undersöka. De beskrev en pilotstudie som något man 

använder sig av då man behöver pröva en insamlingsteknik eller ett speciellt upplägg. Bryman 

och Bell (2003) menade att det är eftersträvansvärt att i de fall det är möjligt att göra en 

pilotstudie innan den riktiga intervjuundersökningen påbörjas. Denna görs för att säkerställa att 

de frågor man utformat fungerar som man tänkt sig, men också för att undersökningen i sin 

helhet ska bli så bra som möjligt. Jag valde dock att testa intervjuerna på personer som jag känner 

utan att ta hänsyn till hur väl de stämde in på urvalskriterierna. Tanken bakom detta var att de 

kunde ge mig viktig information om hur jag uppfattas som intervjuare. Kvale (1997) menade att 

intervjuns kvalitet i hög grad är beroende av intervjuarens kvalifikationer. Som intervjuare bör 

man inneha teoretisk kunskap om det studerade fenomenet, men minst lika viktigt är förmågan 

att samtala, att fånga upp nyanser i den intervjuades sätt att uttrycka sig, visa intresse för det som 

sägs och känna av vilka områden man bör gräva djupare i och vilka som är känsliga för 

informanten. Kvale menade att intervjukonsten är något man inte kan lära sig utan praktisk 

övning och att pilotstudier kan göras i rent träningssyfte. Då jag inte var erfaren intervjuare var 

det just träning på intervjuteknik som var mitt primära syfte, men pilotstudierna gav mig också 

möjligheten att testa intervjuguiden. 

 

Efter samtycke från informanterna bandades intervjuerna. Jag valde att göra på detta sätt för att 

få med så mycket som möjligt av den givna informationen. I metoddiskussionen kommer jag att 

redogöra för ljudkvalitén på banden, då jag anser detta är en viktig kvalitetsaspekt att ta upp. I 

detta avsnitt har jag också så utförligt som möjligt redogjort för vilka svårigheter som jag stött på, 
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hur detta kunde ha gjorts bättre och vad jag tycker att jag lyckats bra med. Detta har jag gjort för 

att hela forskningsprocessen ska bli en del i kvalitetsvärderingen. 

 
Enligt Bryman (2002) är det viktigt att en kvalitativ studie kännetecknas av bland annat 

trovärdighet och noggrannhet. När det kommer till trovärdighet menade Bryman att denna kan 

uppnås genom att tillvägagångssättet för studien tydligt och noggrant redovisas. Jag har haft detta 

i åtanke och i metodavsnittet försökt att beskriva processen steg för steg. Även noggrannheten är 

något som ska genomsyra hela forskningsprocessen. Jag har i min studie noggrant sökt bland den 

flora av tidigare forskning som finns inom arbetslöshetsområdet och valt ut den forskning som 

passat bäst för studiens syfte. När det kommer till intervjufrågorna har jag upprepade gånger 

testat frågorna för att dessa skulle vara så öppna som möjligt men ändå uppfylla sitt syfte. Innan 

påbörjandet av alla intervjuer var jag noga med att tydligt förklara syftet med intervjun och 

intervjupersonens rättigheter. 

 

Forskningsetiska principer 
Då jag i min studie använt mig av intervjuer var det av vikt att jag tänkte på att de individer jag 
intervjuade inte skulle utsättas för någon form av psykisk eller fysisk skada, kränkning eller 
förödmjukelse. Det finns fyra generella huvudkrav på hur forskning ska bedrivas (HSFR, 1996). 
Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Nedan kommer jag kort förklara vad dessa krav går ut på och hur jag förhållit mig till dem i 
kontakten med informanterna. 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte, vilka 
moment som ingår i studien, att deltagandet är helt frivilligt och att de närhelst de vill kan avbryta 
sitt deltagande (Bryman & Bell, 2003). Redan vid det första telefonsamtalet med 
intervjupersonerna informerade jag det ovan nämnda och innan intervjuerna startade upprepades 
denna information. Efter intervjun lämnade jag mitt missiv (se bilaga !) till intervjupersonerna 
dels för att de även i efterhand skulle kunna läsa den redan tidigare givna informationen och dels 
för att de skulle kunna komma i kontakt med mig om det efter intervjun skulle dyka upp några 
frågor eller om de hade något övrigt att tillägga. 
 
Samtyckeskravet går ut på att forskaren måste ha deltagarnas godkännande för att få använda 
insamlat material (HSFR, 1996). I mitt fall innebar detta att jag innan intervjuerna frågade 
informanterna om de godkände att jag bandade hela intervjun. Jag upplyste deltagarna om att det 
hela förlöper på deras villkor och att ett avbrytande inte medför några negativa konsekvenser. 
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Konfidentialitetskravet innebär att forskaren i den mån det är möjligt behandlar personerna och 
det insamlade materialet med största möjliga konfidentialitet. Detta innebär också att enskilda 
individer och eventuella företagsnamn inte skall kunna identifieras i resultatframställningen 
(Bryman & Bell, 2003). Att befinna sig i arbetslöshet kan upplevas som en relativt utsatt position. 
Det kan exempelvis finnas en viss rädsla hos informanterna att negativa uttalanden från deras 
sida kan komma att skada deras chanser hos en potentiell arbetsgivare. Därför var jag noga med 
att klargöra för intervjupersonerna att den information som de lämnade till mig skulle behandlas 
konfidentiellt. Jag var också noga med att förklara att det endast var jag som skulle lyssna på 
intervjun och att jag i min framställning av analysen skulle avidentifiera intervjupersonerna och 
att det i uppsatsen inte skulle förekomma några namn vare sig på personer eller företag. 
 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in endast får användas för 
forskningsändamål (HSFR, 1996). Innan intervjun startade förklarade jag tydligt hur materialet 
skulle komma att användas och att det endast var jag som skulle ha tillgång till och se materialet i 
dess rena form. 
 

Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Avsnittet är uppdelat i de fyra teman som 
framkommit vid analysen av intervjumaterialet: mänsklig interaktion, aktivitet och 
tidsanvändning, hälsa och välbefinnande samt framtid. Avsnittet avslutas med en 
resultatsammanfattning, där studiens frågeställningar kortfattat besvaras. 
 

Mänsklig interaktion 
Att ha ett arbete innebär att man har en naturlig kontakt med andra människor. Detta är en 
aspekt som i många av intervjuerna tas upp som en negativ del av arbetslösheten, just avsaknaden 
av den mänskliga interaktion som de tidigare fick genom arbetet. Vissa saknar främst de 
vänskapliga relationerna med arbetskamraterna och skvallret på fikarasterna. 
 
Sen det sociala med. Men ändå har jag kontakt med många därifrån [tidigare arbetsplats] och så. 
Men det är ju ändå ganska… man saknar väl lite det här att sitta och gagga lite. (1) 
 
Andra har haft arbeten som också innebär naturliga kontakter med andra personer än 
arbetskamraterna, såsom kunder, klienter, leverantörer och så vidare. För dessa personer blir det 
en tydlig kontrast mellan arbete och arbetslöshet, när det gäller den sociala kontakten. Att gå från 
att varje dag interagera med 100-tals personer till att bara umgås med vänner och familj kan vara 
en omväxlande upplevelse. 
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Ja, det är nog den sociala biten faktiskt, inte kanske bara arbetskamrater, men just 
människokontakter över huvudtaget… och sen just att jag hade ett sånt jobb… och träffade 100 
människor om dagen och pratade med. Så ibland får jag ju nästan gå in på toan och prata med 
mig själv. (8) 
 
Samtliga intervjupersoner har dock ett personligt kontaktnät i form av vänner, bekanta och familj 
som i viss mån väger upp förlusten av social kontakt. Det är dock tydligt att det egna sociala 
nätverket inte helt kan fylla det tomrum som uppstått i och med arbetslösheten. Trots att flera av 
intervjupersonerna säger sig ha ett mycket stort kontaktnät och har daglig kontakt med andra 
människor, så är det något som saknas. 
 
Däremot, det som har förändrats det är ju den sociala biten helt enkelt. Jag har inga problem att 
sysselsätta mig vettigt… däremot den sociala biten, där har jag ju tappat mycket tycker jag, det är 
väl det som har förändrats mest. (8) 
 
Ja, det är det här umgänget, alltså det här att få vara tillsammans och träffa andra, och man har ju 
roligt tillsammans, man umgås alltså det saknar jag idag. Det är ju inte likvärdigt idag, man träffar 
ju varandra flyktigt bara. Förutom de vänner man har, ja bästa vänner då. Men just det saknar jag 
den här kamratskapen som vi hade, det saknar jag jättemycket. (2) 
 
Dessa citat ger uttryck för hur de kontakter som tillägnats genom arbetet skiljer sig från umgänget 
med de privata vännerna. I arbetet ges nöjlighet att umgås och samarbeta med många olika 
människor, såsom personer i andra åldrar, med andra intressen eller annan etnisk tillhörighet, 
personer som annars kanske inte hade varit en del av bekantskapskretsen. En av intervjupersonen 
beskriver denna typ av möten med andra människor som väldigt personlighetsutvecklande. 
 
Jag har jobbat med olika människor sen jag slutade gymnasiet, så att det är mötet med andra och 
det är olika åldrar. Det har varit bra tycker jag, alla människor som jag har träffat… Man har varit 
med om mycket, både bra och dåliga grejer, fast det är mötet med alla människor, det är en stor 
erfarenhet, man växer själv som människa. (2) 
 
Förutom det rent sociala behovet uppfyller den egna bekantskapskretsen också behovet av råd 
och stöd under arbetslöshetsperioden. Det är till dessa personer som många vänder sig för att 
prata när man mår dåligt eller när man söker en samtalspartner för att vädra sina funderingar 
kring framtida sysselsättning. En uppfattning är också att arbete är något som kan tillägnas 
genom kontakter. 
 
Vänner och bekanta kan också hålla ögon och öron öppna och tipsar när de hört något om ett 
arbete som skulle kunna var lämpligt att söka.  På så sätt kan den närmsta omgivningen också 
fungera som en väg tillbaka i arbetslivet. 
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Ja, det är väl så att man har lite kontakter fortfarande. Man pratar väl mycket med gamla kolleger 
och farsan och brorsan som är i samma bransch… Det är ju inte så att jag ringer 
Arbetsförmedlingen och frågar nåt. Utan man pratar väl mer med folk man känner om det skulle 
va nåt. … Oftast får man ju jobb genom kontakter. (1) 
 
Att vända sig till Arbetsförmedlingen för hjälp är däremot ovanligt. Några av intervjupersonerna 
upplever sig ändå ha möjlighet att utnyttja Arbetsförmedlingen som rådgivare i arbetssökandet. 
Då handlar det dock enbart om att få svar på direkta frågor och det är sällan som denna möjlighet 
utnyttjas. En informant uppger sig ha sökt och fått direkta råd från Arbetsförmedlingen. 
 
Men jag vet ju att är det så att behöver jag direkta råd, då får jag det alltid. För det är bara att man 
går ner till Arbetsförmedlingen, eller ringer. Jag har ju mailadress till min handläggare och det 
fungerar jättebra… jag får svar i regel efter någon dag. Om det är några direkta frågor. Men sen 
däremot om man vill kanske mera som nu spåna lite och sådär, då blir det ju svårare. (8) 
 
Det finns också en del besvikelse bland vissa av de intervjupersoner som inte upplever sig ha fått 
de råd och det stöd de hade förväntat sig. 
 
Ja, nåt som jag är förvånad över sen jag blev arbetslös, det är att de skiter i en på 
arbetsförmedlingen. De är liksom inte intresserade av att hjälpa en på nåt sätt. Och det trodde 
jag. (5) 
 
Att just ha någon att samtala med är något som efterfrågas mer ifrån Arbetsförmedlingen, man 
eftersöker någon yrkesverksam att dryfta idéer med, någon som kan vägleda en. Det har också 
framkommit att det finns mycket hjälp att tillgå via Arbetsförmedlingen som upplevs som bra 
och viktiga att utnyttja, detta har t.ex. varit Starta eget kvällar som Arbetsförmedlingen anordnar. 
 

Aktivitet och tidsanvändning 
Att gå från arbete till arbetslöshet medför att det plötsligt finns väldigt mycket tid till förfogande. 
En del tid går naturligtvis åt till att söka arbete, men för de flesta är det långt från tillräckligt för 
att dryga ut de 40 timmar som en normal arbetsvecka innehåller. I intervjuerna har det 
framkommit några olika sätt arr förhålla sig till detta överskott på tid och att fylla upp dagarna 
med aktiviteter. De som har hemmavarande barn har inga större svårigheter att hålla sig 
sysselsatta. 
 
Jag känner mig inte så arbetslös. Jag har familj och så går jag ju och läser nu… så man har ju 
liksom fullt upp och sen det här att man ska söka jobb. Man har ju hela tiden någonting alltså. 
Ibland känner jag så här: Hur ska jag hinna med att jobba?! Så känns det, fast det har jag ju också 
gjort så det vet man ju att då blir det ju en helt annan grej. (6) 
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Även om det krävs större ansträngning för dem som inte har barn, när det gäller att hitta 
aktiviteter att fylla upp dagarna med, verkar sysslolöshet inte vara något stort problem. Flera av 
de intervjuade har en mycket aktiv livsstil och för vissa av dem kan det till och med vara svårt att 
föreställa sig hur de ska hinna med att ha ett arbete. En av de intervjuade säger dock att det 
ibland kan bli lite långtråkigt, när det inte finns något att göra. 
 
Ja, det händer inte så där jättemycket alltså. Man sitter ju mycket vid datorn, tränar lite – det blir 
väl mer i för sig att man gör det när man är arbetslös. Sover lite för länge gör jag, går och lägger 
mig jävligt sent ibland. Sju på mornarna ibland om det är riktigt illa och jag inte kan sova. Annars 
så lunkar det på som vanligt, träffar kompisar, jag sitter ju inte hemma och biter på naglarna. Men 
det är ju rätt tråkigt att man inte har nåt att göra. (1) 
 
Att ha mycket tid till förfogande kan av vissa ses som något positivt och utvecklande, det finns 
nu utrymme till sådant som det inte funnits tid för tidigare. Det som däremot upplevs som 
negativt är avsaknaden av struktur på livet. Detta är något som återkommer gång på gång i 
intervjuerna. Vid arbete finns ett schema att följa, vilket innebär att man måste gå upp en viss tid, 
vara på arbetet en viss tid, äta lunch en viss tid och så vidare. Just svårigheten i att planera sin dag 
som arbetslös är något som upplevs som jobbigt. När man har ett arbete vet man oftast när 
dagen slutar och när fritiden tar vid, arbetet ger också fler direkta tider att passa. Många av 
intervjupersonerna upplever avsaknaden av denna regelbundenhet som påfrestande. Utan en 
struktur på vardagen känns det som att allt bara flyter ut. Vissa löser detta problem genom att 
skapa en egen struktur på vardagen. 
 
Jag brukar säga att när man är arbetslös måste man lägga upp en rutin på en liten pappersbit på 
kvällen, där man planerar upp lite grann. Hållpunkter över sin vecka, som en liten almanacka som 
man prickar av. För min del känner jag att om jag inte gör det då flyter jag bara ut, förstår du? (4) 
 
Man får ju lägga upp det här som ett jobb i hemmet i stället. … Annars skulle det bli så långsamt. 
Och eftersom jag går upp så tidigt också… då får ju jag planera min dag. (7) 
 
Alla har dock inte denna typ av struktur på dagen och ett genomgående mönster är att man också 
tvingats lära sig att leva lite mer för dagen. Det går inte att planera för några längre tidsperioder 
som arbetslös, menar flera av intervjupersonerna. För en av intervjupersonerna har avsaknaden 
av ett schema lett till att dygnet vänds upp och ner, något som upplevs negativt. 
 
Nja, jag har ju en tendens att vända på dygnet så det är också en grej som är jävligt irriterande. … 
Så det är ju att få lite ordning på livet liksom, ett schema, det saknar man ju faktiskt, för det 
kanske jag behöver. (1) 
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Vad intervjupersonerna fyller sin vardag med är skiftande, dock beskriver många att de försöker 
finna sådana aktiviteter som upplevs som meningsfulla på ett eller annat sätt. Här handlar det 
återigen om vad man saknar från arbetslivet. Det arbete som man tidigare har haft gav någonting 
mer än de aktiviteter som man tar sig för på egen hand. En av intervjupersonerna förklarar hur 
ett vanligt arbete skiljer sig från sysslor i hemmet. 
 
Ja, tillfredsställelse eller att man känner att man har fått nåt gjort. Det har man ju på ett jobb, eller 
hade jag åtminstone på förra. … Det får man ju hemma med, men jag menar rensa ogräs, det kan 
ju nästan vara skit samma. Ja, att få lyckas med någonting, när man har en krånglig uppgift. Eller 
att man lyckas lösa någonting. Den tillfredsställelsen saknar jag. … Om man diskar är det inte den 
meningen som man har på ett jobb. (5) 
 
Det är alltså en annan typ av uppgifter man har på arbetet. De sysslor som man ägnar sig åt under 
arbetslösheten, åtminstone när det gäller hushållssysslor, är mer rutinartade och inte särskilt 
intellektuellt krävande. En annan aspekt som har kommit upp är att det upplevs som viktigt att få 
känna att man gör någon nytta, att få göra något som är meningsfullt för andra. Vissa pratar om 
samhällsnytta och att få känna att man gör rätt för sig. För andra handlar det mer om att få känna 
sig behövd och att få ge av sig själv till andra. De försöker uppfylla detta behov så gott det går 
genom att söka sig till aktiviteter som skapar någon sorts värde för människor i omgivningen. Det 
kan till exempel handla om att hjälpa till och ta hand om barnbarnen. 
 
Det är faktiskt en glädje att ha ett arbete och… göra nytta i samhället. Plus att jag nu, när jag är 
ledig, servar min son och hans familj med barnvakter, så då har jag en funktion där också. Sen har 
jag en mor som är gammal. … Hon behöver också att jag kommer till henne ibland. Det passar 
bra att vara arbetslös då. (3) 
 
Att vara behövd av släkt och familj är en viktig del i livet för dessa intervjupersoner, men det 
fyller dock inte riktigt samma funktion som ett arbete gör. Vid arbete utförs något som är 
meningsfullt för människor utanför familjen. Att finnas till för och hjälpa familjen ses som något 
självklart, det ger en annan känsla av mening att få ge av sig själv till andra människor. 
 
I arbetet ges också mer direkt bekräftelse på att man har gjort något bra, denna bekräftelse är det 
svårare att få som arbetslös. Den bekräftelse man kan få är när man får svar från sökta arbeten. 
Intervjupersonerna berättar dock att det är sällan som arbetsgivarna överhuvudtaget bemödar sig 
med att ens skicka en bekräftelse på mottagen ansökan. Än mer sällan kommer det ett brev när 
tjänsten är tillsatt. När man har ett arbete får man också känna att man tar ansvar för något 
utanför sig själv och det ger en kick för självförtroendet att arbetsgivaren visar förtroende genom 
detta ansvar. 
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Det ses också som viktigt att hålla sig fysiskt aktiv och flera framhåller att de gör det genom till 
exempel gå promenader i skogen, cykla eller gå istället för att ta bilen, träna på gym och så vidare. 
Det investeras också en hel del tid i att motionera hjärncellerna genom att läsa facklitteratur, söka 
kunskap på Internet och läsa kvällskurser. Några av dem har också aktivt tagit sig tiden att lära 
något som också kan ses som ett sorts arbete. 
 
Man får lära sig själv. Vem är jag och vart vill jag och hur fungerar jag och varför blir jag ledsen 
för det? Man får ju tänka på ett annat sätt, jag förspiller inte tiden kan man säga, det gör jag 
faktiskt inte. … På nåt sätt måste du ju, du måste göra otroligt mycket själv idag, så att vara 
arbetslös är att jobba, jobba för sin egen skull. (4) 
 

Hälsa och välbefinnande 
Den psykiska hälsan hos de intervjuade är överlag god. Det finns dock aspekter i arbetslösheten 
som i olika grad påverkar eller har påverkat det psykiska tillståndet hos intervjupersonerna och 
några av dem har under delar av arbetslöshetsperioden levt under stor psykisk belastning. Oro 
och stress kommer på tal i samband med upplevelser av otrygghet, försämrat självförtroende och 
skamkänslor. Det har dock framkommit att intervjupersonerna på olika sätt har anpassat sig till 
situationen för att slippa känslan av oro. 
 

Otrygghet 
Den upplevda pressen från Arbetsförmedlingen är en av de stora orsakerna till stress och oro hos 
intervjupersonerna. Några av de arbetslösa beskriver en rädsla för att de råka missa att göra något 
som Arbetsförmedlingen kräver att man ska göra. En sådan miss skulle kunna få avstängning från 
A – kassan till följd. 
 
Alltså man får såna här brev; svar du inte på det här och lämnar in till den 20: e februari så blir du 
av med A – kassan. Och man känner liksom det här trycket på sig hela tiden. Och jag är en sån 
att jag sköter mig. Jag söker mina jobb och lämnar in mina papper. Men jag känner att skulle jag 
någon gång missa någonting, vad händer då? (6) 
 
Ovanstående intervjuperson förklarar att när det kommer ett brev från Arbetsförmedlingen, så 
innehåller det oftast ett hot om att man kan bli avstängd från A – kassan om man inte gör som de 
säger. En av intervjupersonerna påpekar att också politiska beslut kan resultera i att den 
ekonomiska ersättningen kan sänkas eller dras in. Att övergå från lön till A – kassa eller Alfa – 
kassa (Alfa – kassa ges då individen innan arbetslösheten inte uppfyller villkoren för A – kassa) 
innebär att man hamnar på en lägre inkomstnivå. Den försämrade ekonomiska situationen är 
dock inget som tas upp av de arbetssökande som ett stort problem, utan de har helt enkelt 
anpassat konsumtionsnivån till det nya inkomstläget. Det som däremot beskrivs som en källa till 
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oro är att den inkomst man får som arbetslös upplevs som otrygg. Trots att A – kassan kommer 
varje månad oroar sig många för att förlora denna inkomst. Att då regelbundet få brev med hot 
om avstängning påverkar grundtryggheten hos vissa och denna avsaknad av trygghet har i vissa 
fall varit en stor bidragande orsak till dåligt psykiskt mående. 
 
Det har även framkommit att det hos somliga finns en oro för att hamna i en aktivitet, genom 
Arbetsförmedlingen, som man inte vill ha eller som man inte känner är utvecklande. Denna oro 
uppkommer framförallt då man känner att man inte har fullt fokus på arbetssökandet. Så länge 
man själv är aktiv och tar initiativ upplevs risken för detta som mindre. Intervjupersonerna 
upplever det inte vara möjligt att tacka nej till en av Arbetsförmedlingen föreslagen åtgärd, då 
även detta kan ha avstängning från A – kassan som följd. 
 
Samtidigt är jag lite rädd att jag åker på någonting som jag inte vill, eftersom jag inte är lika ”påig” 
just nu, men det har ju sina skäl just nu. Jag har det där i bakhuvudet lite grann, när man inte har 
110 % fokus som förut. (2) 
 
Även rädslan för att tvingas in i en oönskad åtgärd är en del i den otrygghet som ibland kan 
upplevas av de arbetssökande. Det talas också om en känsla av maktlöshet, att man inte kan styra 
över sitt eget liv utan måste rätta sig efter A – kassans regler och de beslut som fattas av 
Arbetsförmedlingens handläggare. 
 

Försämrat självförtroende 
En annan del i den press som upplevs kommer sig av att Arbetsförmedlingen kräver att ett visst 
antal arbeten ska sökas varje månad. De sökta arbetena ska sedan rapporteras in till 
Arbetsförmedlingen med jämna mellanrum. Det förekommer att handläggare på 
Arbetsförmedlingen ringer upp arbetsgivare för att kontrollera att de arbeten som den 
arbetssökande uppger sig ha sökt, verkligen har sökts. Att leva under Arbetsförmedlingens 
kontroll upplevs som stressand för vissa av de arbetssökande. 
 
[om innebörden av att vara arbetslös] Jaa. Det betyder ju att man har mycket tid till förfogande. 
Plus att man har en press på sig att man måste söka, i mitt fall tre jobb i månaden. Som man inte 
vet om man får eller inte, troligtvis inte får… det är lite psykiskt pressande. (3) 
 
Då det inte finns tillräckligt med lediga arbeten inom det egna kompetensområdet för att fylla 
upp den krävda kvoten, uppger flera av de intervjuade att de ibland har känt sig tvingade att söka 
arbeten som de vet att de inte har kompetens för. Trots att de redan när de söker ett sådant 
arbete, vet att sannolikheten att de får arbetet är ganska liten, påverkas självkänslan negativt av att 
ständigt få nej. Det kan också minska motivationen, tron på sig själv som kompetent och tron på 
att man verkligen kommer att hitta ett arbete. 
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Men sen tycker jag att det är jobbigt när man är arbetslös för man har hela tiden det här kravet att 
man måste söka dom här fem jobben per månad och det finns inget att söka. Man söker bara för 
att man måste och skickar in till folk… och man tänker på alla arbetsgivare med som får in hur 
mycket som helst. (6) 
 
Det finns dock också de inte alls upplever detta som pressande. Dessa har inte uppfattat det som 
ett krav att söka ett visst antal arbeten per månad, utan snarare som en fingervisning. En av 
intervjupersonerna säger att det inte ens är någon som kräver att de sökta arbetena ska 
rapporteras in. En annan tror att uppfattningen att det skulle vara ett krav, är något som kommer 
från media, där fenomenet har vinklats så att Arbetsförmedlingen ska framställas i dålig dager. 
 
Det här med att lämna såna jobblistor, det är ingenting som man känner att dom står och hytter 
med näven om. Jag tycker väl att man har överdrivit det här lite i media den sista tiden. Just det 
här med att man ska lämna in fem stycken sökta jobb och att många tar det här på så djupt allvar 
att dom inte vill ha. Och skriver till och med i ansökan, att visserligen söker jag det här jobbet 
men jag vill inte ha det för det verkar inte vidare roligt. Det är ju ganska meningslöst. (8) 
 

Skam 
Något som visat sig i studien är en upplevelse av att det kan vara svårt att berätta för andra om 
sin arbetslöshet, då det upplevs som att samhällets syn på arbetslösa är att de är slöa och att man 
som arbetslös har sämre status. Trots den höga arbetslösheten som idag råder, finns upplevelsen 
att man som arbetslös inte riktigt accepteras i samhället. Detta är något som den arbetssökande 
märker i kommentarer från människor i omgivningen. De kan få höra kommentarer från bekanta 
och från handläggare på Arbetsförmedlingen som upplevs som en antydan om att de inte 
anstränger sig tillräckligt för att hitta ett arbete. 
 
I början tyckte jag det var jätteskämsigt det här. Då gick inte jag ut på stan för jag orkade inte 
med alla människor, med sina frågor. Nej, ibland säger jag att jag är hemmafru. Är du hemmafru 
säger folk? Alltså, man orkar inte ta upp det här med att jag är arbetslös alltså. För en del bär sig 
väldigt konstigt åt så att nej, jag undviker det. (7) 
 
Ytterligare en anledning som tas upp är att det idag upplevs som väldigt viktigt att göra karriär 
och ha ett bra yrke. Detta resulterar i att just karriär och yrke är ett ”hett” samtalsämne när man 
möter människor i sin omgivning. Att i en sådan karriärfokuserad värld vara utan arbete upplevs 
då som något skamligt. Att hantera känslan av skam genom att försöka undvika att prata om 
arbetslösheten kan i och med detta vara svårt och det upplevs ibland som lättare att säga att man 
är hemmafru eller något liknande. 
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Och just det där att det fortfarande är en så negativ klang på det hela fast men vet att massor är ju 
arbetslösa, för det är ju hur många som helst. … Jag får säga att jag är hemmafru istället, men jag 
menar det är så viktigt nu, man ska ha jobb och det ska vara karriär och allting. (6) 
 
En av intervjupersonerna beskriver ovan nämnda som en upplevelse av att ha en sämre status 
som arbetslös. 
 
Man är ju inte god för någonting. Man kan ju inte söka ekonomi via lån eller nåt när man är 
arbetssökande. När jag är arbetslös då är jag arbetslös. Så att jag skulle vilja säga att jag känner det 
lite som en stämpel, det är det nog. (4) 
 
Även när det gäller upplevelsen av skam, skiftar det kraftigt mellan de arbetslösa jag har 
intervjuat. Alla har inte varit med om att människor i omgivningen har en negativ attityd 
gentemot arbetslösa. Och ytterligare andra har råkat ut för det någon gång, men tar helt enkelt 
inte så illa vid sig. 
 

Anpassning 
För att slippa känna tidigare nämnda oro och press, har det framkommit att man på olika sätt 
efter ett tag anpassar sig till situationen att vara arbetslös. Man börjar ta dagen lite mer som den 
kommer och försöker fokusera på det som är här och nu. Man lägger mindre fokus på framtiden 
och lär sig att sluta lägga energi på att oroa sig för att A – kassan ska dras in, för hur det ska bli i 
framtiden och för vad andra tycker om att man är arbetslös. I och med att man anpassat sig till 
situationen kan man också för det mesta släppa känslan av oro. 
 
Jag känner just nu är det så här, och man får ta det som det är, bara att gilla läget. (6) 
 
Jag har lärt mig att leva lite mer för dagen än vad man har gjort förut. Man behöver inte veta vad 
som händer om någon månad. (8) 
 
Så nu känner jag att jag bryr mig inte så mycket längre, för jag kan inte gå och vara orolig, för då 
gör jag ju slut på mig själv. Jag måste ju försöka och landa lite också och ta dagen för vad den är. 
(7) 
 
Anpassningen kan även handla om att försöka finna ett annat mål än just det att få ett nytt arbete. 
Detta blir tydligast då tiden i arbetslösheten är relativt lång och många arbeten har sökts. Fokus 
läggs då istället på att nå ett mål som för individen känns mer tillgängligt och uppnåbart. För de 
som använder sig av denna anpassningsstrategi är det förtidspension som är det alternativa målet. 
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Framtid 
Samtliga intervjuade strävar efter att finna ett nytt arbete och det är en fast anställning som är det 
primära målet. Hoppet om ett nytt arbete finns hos alla, men är starkare hos dem som inte har 
varit arbetslösa så länge. Det är dock ingen av dem som är så desperat efter ett arbete att de är 
beredda att ta ett arbete till vilket pris som helst. Även de som trivs minst med livet som arbetslös 
anser att det skulle vara ännu mer negativt för den psykiska hälsan att ha ett arbete de inte trivs 
med. De intervjuade tar upp lite olika exempel på yrken de inte kan tänka sig och arbetsvillkor 
under vilka de inte är beredda att arbeta. Några vill till exempel helst inte arbeta heltid. 
Arbetstider är också viktigt och för vissa är det otänkbart att arbeta skift, med kvällar och helger. 
 
Intervjupersonerna har lärt sig av tidigare erfarenheter i arbetslivet vad som är viktigt för att de 
ska trivas på arbetet och söker främst arbeten som innehåller de önskade komponenterna. Alla de 
intervjuade har en viss arbetslivserfarenhet och de flesta söker arbeten inom det yrkesområde där 
de tidigare har arbetat. Detta beror dels på att det ses som lättare att få ett arbete i en bransch 
som ligger inom det egna kompetensområdet och dels på att de vet att de trivs med det yrke de 
har sedan tidigare. Några av intervjupersonerna har dock bestämt sig för att använda den extra tid 
man får som arbetslös, till att utveckla sig själva och försöka finna nya vägar i livet. Dessa menar 
att när man inte har så mycket att sysselsätta sig med får man istället tid att fundera, vilket gör att 
den kreativa sidan får komma fram och man tillåter sig att tänka i nya banor. Dessa personer 
söker nu arbeten inom yrkesområden de inte har någon erfarenhet ifrån och har även utnyttjat 
tiden till att utveckla strategier för att ta sig in i den nya branschen. 
 
Allting utvecklas ju också när man blir arbetslös. Det ju så när man väljer att stiga av 
arbetsmarknaden så, jag känner att jag blir mera kreativ när jag kan fundera på vad jag vill och 
den här tiden har inte varit direkt frustrerande för mig. … Jag skulle vilja säga att det är väldigt 
personlighetsutvecklande att vara arbetslös om man tar tillvara på tiden. (4) 
 
Du tänker ju på ett annat sätt när du är arbetslös. Sitter du och jobbar med ett monotont jobb, då 
tänker du bara på jobbet du gör, och så hem och den biten. Så det är någonting som är positivt 
med att vara arbetslös, att man får idéer och tankar när du inte gör någonting. Och det är ju 
många som startar eget. Så att det öppnar mycket också. Det är inte bara negativt med att vara 
arbetslös, man blir nästan mer kreativ när du inte gör någonting, faktiskt så det är positivt, det är 
bra tycker jag faktiskt. (2) 
 
För de som är så pass gamla att de börjar närma sig pensionsåldern är förtidspension ett 
alternativ som finns i åtanke. De skulle gärna vilja ha ett arbete, men efter en längre tids 
arbetslöshet med ett stort antal sökta arbeten, börjar de tro att åldern kanske ligger dem i fatet när 
det gäller att slå sig fram på arbetsmarknaden. Det primära målet blir då inte att få ett arbete, utan 
att ta sig ur arbetslösheten och den otrygghet den medför. Eftersom de börjar tvivla på sina 
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chanser på arbetsmarknaden framstår då förtidspensioneringen som en mer rimlig väg ut ur 
arbetslösheten. Att komma ur arbetslösheten skulle för dessa personer innebära en frihet att göra 
det man vill och större möjligheter att finna alternativa meningsfulla sysselsättningar utanför den 
reguljära arbetsmarknaden. 
 
Jag skulle hellre vilja ha förtidspension. För det finns så mycket arbete i [förbundet] som jag 
tillhör, som jag skulle kunna utföra. Så jag skulle kunna få dagarna uppfyllda i alla fall. … Nu är 
jag bunden av Arbetsförmedlingen, att ha kontakt med dem och jag kan inte åka hur jag vill och 
så där. Men om jag hade förtidspension kunde jag ju göra det. (3) 
 
[om att gå i förtidspension] Ja, det skulle jag klart gärna göra alltså. För att slippa allt det här att 
nu ska du göra så och nu ska du göra… förstår du? Det är alltid någon som säger att nu ska det 
vara så och så. Man skulle ju känna sig mera fri. Och att, nu kan jag skippa det här med jobb och 
så. Nu är det jag och jag vill leva. Jag vill inte ta på trefracken den dan jag går i pension inte. (7) 
 
Något som framkommit som negativt med att vara arbetssökande är att självförtroendet 
försämras för varje ansökan som avslås. Detta påverkar synen på och planeringen för ett framtida 
arbetsliv på så sätt att förhoppningen om ett nytt arbete minskar i takt med 
arbetslöshetsperiodens längd. Under den första tiden kanske många av dem tillförsikt inför 
framtiden och arbetssökandet skedde med en starkare intensitet och med en större tro på att 
finna ett nytt och spännande arbete. För varje avslag försämrades sedan självförtroendet och 
motivationen att söka nya arbeten minskade. Dock beskrivs detta som något som pendlar lite upp 
och ned beroende på humöret för dagen. 
 
Man känner sig ganska, vad ska jag säga i skorna, nedtryckt sådär för varje nej som man får. Fast 
ändå vet man att det är så, dom måste ta internanställningarna först och det här. Och jag söker till 
och med när det står att vi tar inte dom som inte har adekvat utbildning. … jag vet ju att det 
kastar dom ju bara så. (6) 
 
Det som är negativt det är ju att ju längre tiden går, ju taskigare självförtroende får man, det är 
helt klart. (8) 
 

Sökstrategier 
De som varit yrkesverksamma under lång tid och innan arbetslösheten inte har sökt arbete på 
länge, upplever att tillvägagångssätten för arbetssökandet har förändrats. När dessa personer 
senast sökte arbete, var det bara att gå till det företag där man ville arbeta och säga att man ville 
ha ett arbete, så var saken klar. 
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Då åkte jag ner till chefen där nere vid anläggningarna. Pratade med honom. Jag hade pratat med 
honom tidigare om andra saker. Han kände igen mig. Ja, kan du jobba skift? sa han. Ja, sa jag det 
kan jag. Så fick jag jobbet där. (3) 
 
Jag gick gymnasiet då… och en vecka innan [studenten] gick jag upp på [företaget] och sa att jag 
ville ha jobb och dom sa javisst kan du börja på måndag. Jag har ju egentligen aldrig sökt några 
jobb, det var ju så gott om jobb då. Så började jag där direkt efter skolan och jobbade där i 30 år. 
Det var liksom bara, var vill du jobba? Vill du jobba på [avdelningen] eller vill du jobba… ja man 
fick välja precis i princip alltså. Det var ett otroligt sug efter… så det har ju förändrats väldigt. (8) 
 
De förklarar att det fanns mycket fler arbeten till förfogande på arbetsmarknaden på den tiden. 
Idag är det inte ett lika stort sug efter arbetskraft och arbetsgivarna kan ställa helt andra krav på 
de arbetssökande än vad som var möjligt förr. I och med denna förändring upplever de att det 
krävs en helt annan taktik för att få arbete idag. Nu för tiden måste man verkligen sälja in sig själv 
hos företagen och detta är något som känns svårt, speciellt för den äldre generationen. 
 
Och många kan säga att man kan gå till företag och knacka dörr. Aldrig, sa jag. Det har jag gjort 
en gång och det gör jag inte nåt mer. De tittar på en som man vore en idiot alltså. Nej, det gör jag 
inte. Det är förnedrande tycker jag. Jag tycker det är förnedrande när jag sitter med en 
telefonkatalog och kollar och jaha, de där kanske kan ha nåt. Och plockar ut alltså. Det är ju inte 
klokt att sitta så där. Och så får man inget svar heller. Så det är ju ogjort arbete. (7) 
 
Det kan upplevas som förnedrande att knacka dörr eller ringa runt till olika företag och många 
väljer därför hellre att skicka in ansökningar till arbeten som utannonseras som lediga i tidningen 
eller på Internet. Sökandet kan ske via Arbetsförmedlingens hemsida, platsbanken, via 
bemanningsföretag, företags hemsidor, genom personliga kontakter osv. 
 
Hur framtidsplanerna ser ut verkar till del vara beroende av hur man är som person och på vem 
man lägger ansvaret för att få ett nytt arbete. Vissa lägger detta ansvar utanför sig själva och 
menar att de har försökt men inte lyckats hitta något nytt arbete. Dessa söker visserligen 
fortfarande arbete, men menar att det är politikernas eller Arbetsförmedlingens ansvar att se till 
att de finner en ny sysselsättning. Andra är mer aktiva i sitt arbetssökande och tar själva ansvaret 
för sin framtida karriär. Alla de som jag intervjuat har en plan för framtiden men skillnaden är att 
denna plan dels ser olika ut och dels att dess tydlighet för intervjupersonen varierar. För en del av 
intervjupersonerna är målet tydligt men vägen till detta mål är mindre tydligt och strukturerat. 
Andra har en väldigt strukturerad plan för att nå det mål som satts upp och strukturerar vägen till 
målet genom att skriva ner olika delmål. 
 
Men sen är ju jag också sån att jag skriver upp kontrakt för mig själv. Så jag har gjort förut att jag 
har satt upp så här ett år, tre år, fem år, någon sorts målinriktad plan som jag kan pricka av lite 
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grann. Och ibland är det så att man inte följer den planen, utan man kan kolla och checka av, ja 
då har man gått åt någon annan riktning, då får man ta i sig själv igen liksom. (4) 
 

Utbildning/komplettering 
Att komplettera och bredda sina kunskaper efter vad arbetsmarknaden efterfrågar är något som 
visat sig vara en vanlig strategi för att få ett arbete. Även om individen inte är särskilt motiverad 
att studera, utan hellre skulle vilja ha ett arbete direkt, väljer man ändå att utbilda sig som ett steg 
mot målet att få ett arbete. 
 
Ja, för närvarande så… söker jag jobb som tidigare och det är ju mitt första fokus och sen i och 
med att jag gick den här kursen så… eftersom jag har gymnasium tidigare och jag har 
arbetslivserfarenhet, men jag känner ändå när jag söker jobb, för att få jobb som jag vill ha så 
måste jag komplettera och det gjorde jag med den [kursen] och för dom jobb jag söker har det 
oftast stått att man ska ha läst något sådant ämne. (2) 
 
Det finns även en oro över att tappa delar av den kompetens som man besitter om 
arbetslöshetsperioden blir långvarig. Då man befinner sig i en kunskapsintensiv bransch är detta 
tydligast och detta ses som ett stort problem. 
 
Tyvärr så tappar man ju lite kunskap med liksom, det är lite färskvara i min bransch. Det är ju 
också ett problem. Och visst, man kan sitta och plugga hemma, men det är inte riktigt samma 
sak. (1) 
 
En av dem som varit arbetslös under en längre period anser sig ha tappat den kompetens som 
krävs för att få ett arbete inom den tidigare branschen och söker istället okvalificerade arbeten. 
 
Ja, jag tittar ju mest på arbete utan krav på utbildning. Eftersom det var så länge sen jag sysslade 
med [yrkesområde], så känner jag mig inte riktigt up – to – date med de kunskaperna eller 
varorna. Visserligen tittar jag på sådana jobb också, men i första hand jobb utan krav på 
utbildning. Men det är inte så mycket som man kan söka. (3) 
 

Resultatsammanfattning 

Hur upplever individen sin tid som arbetslös? 
När det gäller hur individen upplever sin tid som arbetslös har jag funnit en del aspekter som är 
gemensamma hos intervjupersonerna. Det jag dock har märkt är att de arbetslösa, beroende på 
hur de är som person, lägger olika mycket vikt vid olika aspekter. Som positiva aspekter har det 
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framkommit att det finns tid över för att göra sådant som inte har hunnits med tidigare. Denna 
tid kan ses som personlighetsutvecklande, där individen ges utrymme att fundera över vem man 
är och vad man vill göra i framtiden. Arbetslösheten innebär också en viss frihetskänsla, då 
individen själv kan planera sin dag. Detta är dock också en av de negativa aspekterna som har 
tagits upp, då den långsiktiga planeringen blir lidande av arbetslösheten. De begränsade 
möjligheterna till långsiktig planering kan resultera i en känsla av otrygghet inför en osäker 
framtid. Otryggheten kan även komma ifrån en känsla av inte själv kunna styra över sitt liv, utan 
vara beroende av de beslut som tas av Arbetsförmedlingen och A – kassa. Utav detta uppstår en 
oro för att mista den trygghet som ändå finn i att ha en fast inkomst från A – kassan. En trygg 
ekonomi är en av de delar som de intervjuade saknar från den tid då de hade ett arbete, liksom 
den sociala gemenskapen, strukturen på vardagen, känslan av att vara en del av något större och 
ha en funktion i samhället. 
 

Hur kan en arbetslös person se på och planera för framtida 
arbetsliv? 
Alla ser ljust på framtiden och har en förhoppning om att åter få ett arbete, även om vissa av dem 
ser det som troligare att få förtidspension. Man ser fram emot det framtida arbetslivet med både 
spänning och rädsla. Rädslan hänger ihop med tiden man har varit ifrån arbetsmarknaden och 
spänningen ligger i att inte veta vad framtiden har i sitt sköte. 
 
Alla har en tanke om vad de vill och inte vill göra. För somliga är målet tydligt och vägen dit 
strukturerad, medan vissa istället bara har en uppfattning om vilket område de vill arbeta inom 
och vilka kvaliteter arbetet bör ha. Samtliga intervjupersoner strävar efter att finna ett nytt arbete, 
dock framgår det tydligt att man i första hand söker arbeten som man verkligen vill ha. En 
strategi som används för att nå målet att få ett arbete är att man anpassar sig efter vad som 
efterfrågas på arbetsmarknaden, genom att utbilda sig och bredda sin kompetens. 
 

Vilken betydelse har upplevelsen av att vara arbetslös, och 
erfarenheterna av tidigare arbete, för synen på det framtida 
arbetslivet? 
Det faktum att intervjupersonerna har en viss arbetslivserfarenhet har betydelse för hur de ser på 
och planerar för sitt framtida arbetsliv. De arbeten som intervjupersonerna har haft har lärt dem 
vad som är viktigt för att trivas på arbetet. De som trivdes med det arbete de hade innan söker 
efter likvärdiga arbeten. För de som har negativa erfarenheter från tidigare arbete, blir det istället 
viktigt att finna ett arbete utan dessa negativa egenskaper. 
 



 32

De som har en mycket aktiv livsstil som arbetslösa kan ha svårt att föreställa sig hur de ska hinna 
med att ha ett arbete och upplever inte denna period i livet som frustrerande på så vis att de 
känner sig sysslolösa. Frustrationen hos dessa kommer istället av att man vill ha en fast inkomst, 
en trygghet osv. Detta påverkar i vissa fall planeringen för framtiden på så sätt att det inte är ett 
heltidsarbete som är målet. 
 
De som upplever arbetslösheten som jobbig ser det som viktigare att ta sig ur arbetslösheten än 
att få ett arbete. Det kan då röra sig om att sträva efter att få förtidspension eller att finna en 
annan typ av sysselsättning. För dessa är det primära målet för framtiden att ta sig ur 
arbetslösheten och då kan det upplevas som ett mer scenario att man får förtidspension än att 
man finner ett nytt arbete. 
 
En del tolkar arbetslösheten som något utvecklande som ger en möjlighet till att finna den väg 
som man ska ta. Detta bidrar till en mer positiv syn på just arbetslösheten och dessa personer 
tänker i nya banor och strävar inte efter att finna ett arbete inom samma bransch som tidigare. 
 

Diskussion 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera mitt resultat utifrån de teman som framkommit i mina 
intervjuer, mänsklig interaktion, aktivitet och tidsanvändning, hälsa och välbefinnande och 
framtid. Dessa kommer att diskuteras i relation till den tidigare forskningen som tagits upp. Jag 
kommer även att diskutera metodens möjligheter och begränsningar samt svårigheter som jag har 
stött på under uppsatsens gång. Avsnittet avslutas med en redovisning av de slutsatser som jag 
kommit fram till, samt förslag till vidare forskning. 
 

Mänsklig interaktion 
Något som tagits upp under några av intervjuerna är avsaknaden att känna att man har något eget 
utanför familjen, att finnas till för någon annan där arbetet är en del av något större. Det har även 
framhållits hur viktigt det är att känna att man utför något, att bidra med något till samhället. I 
dessa intervjuer har man även talat om att tidvis känna ett sämre välbefinnande under 
arbetslösheten, vilket gör att jag drar slutsatsen att avsaknaden av dessa två aspekter kan vara en 
bidragande orsak till ett lägre välbefinnande. Jahoda (i Isaksson, 1990) menade att arbetet 
tillfredställer olika behov i människors liv. Två av dessa behov är just att arbete ger: erfarenheter 
och kontakter med människor utanför den egna familjen och mål och avsikter förankrade i ett 
kollektiv. Jahoda menade att då en människa befinner sig i arbetslöshet förlorar hon också 
möjligheten att uppfylla dessa behov och att det är dessa förändringar i livet som förklarar 
arbetslöshetens psykiska följder. Jahodas teori antyder att det är bättre för den psykosociala 
hälsan att ha ett arbete, även om arbetsvillkoren är undermåliga, än att inte ha något arbete alls 
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(Rantakeisu, 2002). Mina intervjupersoner har erfarenheter från både arbete och arbetslöshet och 
har därmed möjligheten att jämföra dessa båda upplevelser. De är inte beredda att byta ut 
arbetslösheten mot ett arbete de vet att inte skulle trivas på. Detta gör att jag drar slutsatsen att 
mina intervjupersoner, i motsats till Jahodas teori, anser det vara bättre att vara arbetslös än att 
arbeta under dåliga förhållanden. Jahoda menade att arbetets latenta funktioner är svåra att 
uppfylla för en arbetslös individ och att avsaknaden av dessa bidrar till försämrad psykisk hälsa.  
Det har dock i mina intervjuer framkommit att det likväl kan finnas faktorer i arbetslivet, som 
exempelvis en stressad arbetssituation eller mobbning på arbetsplatsen, som i lika stor eller större 
utsträckning kan vara negativa för den psykiska hälsan. 
 
Även Warr (i Hallsten, 1998) menade att arbetet uppfyller olika behov som bidrar till att 
människor mår bättre. Han tog fram nio aspekter, s.k. vitaminer, som han såg som viktiga i 
arbetet. Till skillnad från Jahoda menade han att dessa aspekter inte tvunget måste ingå i arbetet 
utan att dessa även kunde tillfredställas i aktiviteter utanför arbetet. En av vitaminerna är en 
människas sociala kontakter. Det är ett genomgående mönster i mina intervjuer att de sociala 
kontakterna i och med arbetslösheten minskar. Detta är något som upplevs mer eller mindre 
jobbigt för större delen av de intervjuade då en arbetsdag för somliga kunde bestå av kontakter 
med hundratals människor. De sociala kontakter som nu uppstår är mer flyktiga och oplanerade 
möten med människor eller så är det möten som man själv måste lägga ner mer energi på för att 
få till stånd. Warr menade att när någon av vitaminerna saknas helt eller delvis påverkar detta den 
psykiska hälsan negativt. I min studie upplever många avsaknaden av dessa sociala kontakter som 
stundtals jobbig och frustrerande, men detta är ingenting som verkar påverka den psykiska hälsan 
negativt. Jag har också sett att de som redan innan arbetslösheten hade ett stort socialt nätverk 
verkar ta detta bättre, då interaktionen med människor utanför arbetet redan innan arbetslösheten 
var en stor och naturlig del av individens liv. 
 
I min studie har flera av de intervjuade nämnt dels att de har ett stort privat kontaktnät och dels 
att det idag är många som är arbetslösa, vilket gör att man har andra att identifiera sig med. I 
Marienthalstudien fann forskarna att 70 % av de studerade inte kände något hopp inför framtiden 
men att de ändå var tämligen väl till mods (Angelöw, 1988). Då fabriken lades ner var det många 
familjer i denna stad som blev arbetslösa och att man ändå var tämligen väl till mods tror jag kan 
tyda på att man kände en gemenskap med de andra och att man inte var själv i denna svåra 
situation. Då detta även visat sig i min studie anser jag att detta speglar vikten av att känna att 
man är en del av något större och att man känner en gemenskap med andra. 
 

Aktivitet och tidsanvändning 
Den struktur som arbetet ger, är något som mina intervjupersoner upplevt att de saknar från 
tiden i arbetslivet. De uppger att det i arbetet ges en struktur som idag är svår att efterlikna. Att 
ha en regelbunden aktivitet och en struktur på dagen är svår att efterlikna. Att ha en regelbunden 
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aktivitet och en struktur på dagen är två av de aspekter som Jahoda (i Isaksson, 1990) tar upp 
som viktiga för en individs välbefinnande. För somliga av mina intervjupersoner upplevs 
avsaknaden av denna struktur som jobbig vilket har lett till att de i möjlighetens mån försöker 
lägga upp dagen så att den även nu får en struktur. Detta gör man för att känna att man har en 
viss ordning på dagen och i enlighet med Antonovskys (1991) KASAM teori tror jag att detta är 
ett sätt för individen att skapa en begriplighet i vardagen. 
 
I mina intervjuer har det framkommit att vissa av intervjupersonerna upplever att de i och med 
arbetslösheten har svårare att påverka sin egen situation. Här nämns att man ofta måste rätta sig 
efter Arbetsförmedlingen och A – kassan och att om man inte gör detta finns risken för 
avstängning från sin enda inkomst. Just förmågan att påverka sin egen situation är något som 
enligt Antonovsky (1991) är viktigt för att individen ska uppleva en känsla av sammanhang. Han 
menar att individer som inte känner detta sammanhang har svårare att hantera den stress som 
han/hon utsätts för. 
 
Det har även i studien framkommit en saknad efter tillfredställelsen av att ha utfört något även 
om man utför sysslor i hemmet upplevs inte dessa fylla samma mening som uppgifter utförda på 
arbetet. Att känna meningsfullhet i de utmaningar som man ställs inför var enligt Antonovsky 
(1991) också viktigt för att uppleva känslan av sammanhang. 
 
Då mina intervjupersoner saknar en eller flera av dessa komponenter borde slutsatsen utifrån 
Antonovsky (1991) KASAM teori vara att de känner ett mindre sammanhang. I och med detta 
skulle risken för stress som påverkar dessa personer i negativ riktning vara hög. 
Intervjupersonerna i min studie verkar dock inte uppleva en hög stress i sin 
arbetslöshetssituation. Detta skulle kunna bero på att de sysselsätter sig med aktiviteter utanför 
arbetslivet som i sig skapar en känsla av sammanhang. Ezzy (1993) menade i likhet med 
Antonovsky att psykisk ohälsa uppstår då individen misslyckas med att finna en mening i 
tillvaron. Dock hade Ezzy ett mer processinriktat tänkande och han menade att det var 
övergången mellan arbete och arbetslöshet som var viktigt och att det var beroende av 
personlighet hur denna övergång mellan två tillstånd upplevdes av individen.  Att personligheten 
hos intervjupersonerna är avgörande för hur man upplever arbetslösheten håller jag med om, 
men då jag inte anser att jag funnit en hög grad av ohälsa hos de intervjuade drar jag även här 
slutsatsen att intervjupersonerna lyckats finna en vidare mening med tillvaron utanför arbetslivet. 
 
Fryers studie (i Rantakeisu. 2002) visade att de arbetslösa som han studerade inte visade några 
symptom på ohälsa.  Detta förklarade han med att dessa personer även i arbetslösheten höll sig 
sysselsatts och fyllde sina dagar med ideellt arbete. I linje med Fryers resonemang har jag i min 
studie funnit att mina intervjupersoner engagerar sig i aktiviteter utanför arbetslivet. Det har i min 
studie till exempel handlat om att studera (på egen hand eller genom utbildning), ta hand om 
barnbarnen, aktivera sig fysiskt osv. Jahoda (i Isaksson, 1990) menade att just regelbunden 
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aktivitet var en viktig aspekt som måste tillgodoses för att individen ska må bra. Jahoda menade 
dock att arbetslösa i regel förlorade möjligheten att finna en regelbunden aktivitet utanför 
arbetslivet. Till skillnad från Jahoda har jag i min studie funnit att denna möjlighet inte måste 
utebli i och med arbetslösheten. 
 

Hälsa och välbefinnande 
Det psykiska välbefinnandet hos de intervjuade visade sig överlag vara relativt gott, även om 
några av intervjupersonernas psykiska hälsa periodvis har påverkats negativt av vissa aspekter i 
arbetslösheten. Detta resultat kontrasterar det övergripande intrycket av vad som framkommit i 
tidigare arbetslöshetsforskning (t.ex. Rantakeisu, 2002; Nordemark, 1999). Detta kan bero på att 
en stor del av denna tidigare forskning har fokuserat på de negativa aspekterna i arbetslösheten 
och därmed inte visar de positiva delarna. 
 
Av de aspekter som har en negativ påverkan på intervjupersonernas psykiska hälsa, synes den 
ekonomiska otryggheten och känslan av att inte helt kunna styra sitt eget liv, vara de som är mest 
betydelsefulla. Flertalet studier har funnit att ekonomin är en viktig faktor som påverkar det 
psykiska hälsotillståndet hos arbetslösa människor (t.ex. Goul Andersen, 2002; Grossi, 1999; 
Jönsson, 2003; Nordenmark, & Strand, 1999; Rantakeisu, 2002). I dessa studier har man utgått 
ifrån att arbetslösheten innebär en ekonomisk påfrestning, eftersom inkomstnivån sänks. 
Studierna har visat att ju mindre pengar de arbetslösa har att röra sig med varje månad, desto 
större är risken för försämrad mental hälsa. I min studie har det visat sig att det snarare är 
ekonomisk otrygghet, än låg inkomstnivå som kan bidra till ett sämre välbefinnande. Den lägre 
inkomsten verkar inte vara något större problem i sig, då de intervjuade har anpassat 
konsumtionsnivån till den ekonomiska situationen. Det skulle också kunna bero på att merparten 
av intervjupersonerna har en partner som fortfarande har arbete och inbringar en stadig lön till 
familjen. Detta motsägs dock att inte heller de som är ensamstående verkar plågas av den 
ekonomiska förlusten i någon större utsträckning, trots att det bland dessa finns de som inte är 
berättigade till a – kassa och försörjer sig på Alfa – kassa, som ger en betydligt lägre ersättning. 
 
Den otrygghet som har förekommit bland de arbetslösa i studien, kommer sig dels av rädslan att 
förlora sin inkomst och dels av känslan av inte kunna styra över sitt eget liv. Enligt AMS 
definition räknas man inte som arbetslös och har därmed inte rätt till A – kassa, om man inte står 
till arbetsmarknadens förfogande (AMS, 2006). Att Arbetsförmedlingen har makten att frånta den 
arbetslöse dess inkomst och besluta om vad den arbetslöse ska sysselsätta sig med under 
arbetslöshetsperioden kan ses som roten till den vacklande tryggheten. Då såväl min studie, som 
tidigare arbetslöshetsforskning har visat att merparten av de arbetslösa i Sverige (t.ex. Bolinder, 
2002; Nordenmark, 1999) mer än gärna skulle ta ett arbete, kan man fråga sig om det verkligen är 
nödvändigt att kontrollera huruvida de står till arbetsmarknadens förfogande eller inte. Mitt 
resultat visar att denna kontroll bidrar till en minskad trygghetskänsla hos intervjupersonerna, 
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men verkar inte ha någon effekt på motivationen att arbeta. Intervjupersonerna har andra skäl till 
att vilja ha ett arbete, såsom att de vill uppnå en känsla av att få göra någonting meningsfullt och 
att få sociala kontakter utanför familjen och den egna bekantskapskretsen. 
 
Nordenmark (1999) fann i sin studie, baserad på PEN – modellen, att merparten av de 
arbetssökande hade såväl ekonomiska som psykosociala motiv att finna ett arbete. Denna grupp 
av människor benämndes som desperata och var de som uppvisade störst försämring i det 
psykiska hälsotillståndet, då arbetslösheten för dessa innebar både en ekonomisk förlust och en 
sämre social ställning. Ingen av de som deltagit i min studie kan dock sägas falla in i denna 
kategori. Varken den ekonomiska dimensionen eller den psykosociala har visat sig vara av stor 
vikt för de arbetslösa i min studie, åtminstone inte på det sätt som dessa dimensioner framställs i 
PEN – modellen. Den ekonomiska dimensionen har, som nyss nämnts, mer att göra med 
trygghet än med sänkt ekonomisk standard. Den psykosociala dimensionen handlar i PEN – 
modellen om att arbetet ger individen en roll i samhället och har en stark koppling till identiteten 
(Nordenmark & Strandh, 199). I min studie förekommer psykosociala skäl att arbeta, men då 
handlar det snarare om en önskan om utökade sociala kontakter, än status och identitet. I några 
av intervjuerna nämns det att man som arbetslös har en sämre status i samhället, och vissa av 
intervjupersonerna har till viss del påverkats av detta, men arbetsmotivationen verkar inte komma 
sig ur denna aspekt. 
 
Den försämrade sociala statusen kommer i mina intervjuer oftast på tal i samband med känslor av 
skam. Det har framkommit att vissa upplever att omgivningen har en nedvärderande attityd 
gentemot dem för att de är arbetslösa. Dessa har haft vad som i ekonomi – skam – modellen 
kallas för skamgörande erfarenheter (Jönsson, 2003; Rantakeisu, 2002). Flera studier har påvisat 
att arbetslösa som har haft en hög grad av skamgörande erfarenheter, uppvisar en sämre psykisk 
hälsa än de som inte har dessa upplevelser (t.ex. Rantakeisu, 2002; Starrin & Hagqvist, 1999). 
Detta överensstämmer delvis med mina resultat då vissa av de som berättar om skamgörande 
erfarenheter också i perioder har mått dåligt, även om det dåliga måendet har haft fler orsaker än 
just skam. Jag har dock också funnit personer som har varit med om nedvärderande attityder från 
omgivningen utan att den mentala hälsan påverkats. Utifrån detta kan man argumentera för att 
det inte enbart handlar om vad man utsätts för från omgivningen, utan också om hur man tolkar 
omgivningens attityder. För en del verkar det vara lättare att hantera nedlåtande kommentarer 
och inte låta dem påverka självuppfattningen. 
 
Trots att det finns ett flertal aspekter i arbetslösheten som har haft negativ inverkan på 
intervjupersonernas psykiska hälsa, argumenterar jag för att hälsotillståndet hos de arbetslösa som 
deltagit i studien vid tidpunkten för intervjun uppvisat en god psykisk hälsa. Detta har att göra 
med att de som tidigare på ett eller annat sätt mått dåligt till följd av arbetslösheten, vid 
intervjutillfället till stora delar har lärt sig att hantera de aspekter de tidigare har upplevt som 
jobbiga. De har anpassat sig till situationen och lärt sig att fokusera på sådant som de mår bra av. 
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Intervjupersonerna har kommit olika långt i denna anpassningsprocess, dels beroende på hur 
länge de har varit arbetslösa och dels på i hur hög grad deras psykiska hälsostatus har varit 
försämrad från början. 
 

Framtid 
Intervjuerna har visat att alla de arbetslösa vill ha ett nytt arbete och att det är ett fast arbete man 
strävar efter. Flera av de intervjuade har en ganska låg arbetslöshetsperiod bakom sig, som dock 
emellanåt har avbrutits av olika former av tillfälliga arbeten och åtgärder via Arbetsförmedlingen. 
Tillfälliga arbeten är bara delvis uppskattat av de intervjuade. De menar att det känns bra att få 
komma ut i arbete igen, men att arbetet är av tillfällig art gör att tillvaron fortfarande är ganska 
otrygg. Precis som när man befinner sig i arbetslöshet blir det svårt att planera för några längre 
tidsperioder, då man inte vet hur situationen kommer att se ut om ett år. Trots att ett tillfälligt 
arbete inte är drömmen för någon av dem, skulle de tacka ja till ett sådant, om det var inom den 
bransch där de får in en fot på arbetsmarknaden igen och att de tillägnar sig mer 
arbetslivserfarenhet från det yrke de önskar arbeta inom. 
 
De arbetssökande i min studie har olika synsätt gällande vilken typ av arbeten man söker, som 
väg ut ur arbetslösheten. Det ena är att man håller sig till att söka arbeten i den bransch man 
tidigare har arbetat i, och det andra synsättet finns hos de som ser arbetslösheten som ett tillfälle 
att byta inriktning på karriären. De som tillhör det förstnämnda synsättet har tidigt i karriären 
bestämt sig för vad de vill syssla med, åtminstone inom vilken bransch de vill arbeta. Detta är helt 
i överensstämmelse med Ginzberg, Ginsburg, Axelrads och Hermans teori (i Sjöstrand, 1980) 
menade att individen ofta väljer ett yrke som passar med dennes personlighet. Man skulle kunna 
tänka sig att de som bestämmer sig för att göra ett karriärbyte i samband med arbetslösheten, har 
insett att det tidigare yrket inte passade ihop med den egna personligheten medan de som väljer 
att stanna är de som har träffat rätt från början. Man kan också tänka sig att de som inte byter 
yrke befinner sig i en sådan period i livet som Super och Bachrach (i Sjöstrand, 2980) talade om, 
då hemmet och familjen är det centrala i livet. Yrkesval och eventuella tankar på karriärbyten 
kommer i skymundan då familjen är det viktigaste. Det blir då mer intressant att bekymra sig om 
att överhuvudtaget hitta ett arbete, än att fundera på vilken typ av arbete man vill ha. En av de 
faktorer som Super och Bachrach tog upp som avgörande för yrkesvalet var tillgång och 
efterfrågan på arbetsmarknaden. Mina intervjupersoner har anpassat sina yrkesval på så sätt att de 
söker sig till de områden där efterfrågan är störst inom den valda branschen och även 
vidareutbildar sig för att stämma in på arbetsmarknadens krav. På det här området ser jag ett visst 
behov av råd och stöd. Arbetsförmedlingen skulle kunna bidra med karriärcoaching och 
experthjälp när det gäller efterfrågan på arbetsmarknaden, i större utsträckning än vad som enligt 
intervjupersonerna ges idag. Det finns de som funderar på att gå en utbildning, men inte vet om 
det är värt att satsa tid och pengar på detta. En större möjlighet till vägledning skulle kanske för 
dessa människor innebära att man vågade ta steget och finna nya karriärvägar. 
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En aspekt som kom fram i mina intervjuer var att sökintensiteten minskade med tiden i 
arbetslöshet. Detta skiljer sig från Bolinders (2006) resultat som visade att merparten av de 
arbetslösa inte sökte färre arbeten ju längre de var arbetslösa. Hon fann dock att ett fåtal helt 
slutade söka arbeten och var nöjda med sin situation som arbetslösa. Det rörde sig här främst om 
personer som objektivt sett hade små chanser till ett arbete, såsom handikappade och personer 
som bodde på orter med mycket hög arbetslöshet. Bolinder menade att dessa personer gav upp 
hoppet om ett nytt arbete, främst för att skydda sitt eget välbefinnande. Den minskade 
sökintensiteten hos mina intervjupersoner verkar också bero på en vilja att värna om den egna 
psykiska hälsan. Ingen av dem har dock helt slutat söka arbeten. Flera av intervjupersonerna 
berättade att de i början sökte arbeten med stor entusiasm, men att de i takt med avslagna 
arbetsansökningar började förlora tron på sig själva och hoppet om att hitta ett nytt arbete dalade. 
Bolinder fann att de som hade högst förväntningar på att finna ett nytt arbete också var de som 
led mest av att vara arbetslösa. Det är förståeligt att det, om man under en längre period fortsätter 
söka arbeten med samma entusiasm och framtidstro, blir påfrestande för psyket när 
förhoppningarna aldrig infrias. I likhet med Bolinder ser jag därför den minskade sökintensiteten 
som en ren skyddsmekanism. Intervjupersonerna försöker finna nya värden i livet och många 
berättar att de har lärt sig att leva mer i nuet än de gjort tidigare. De ser inte längre en fast 
anställning som den enda vägen till ett bra liv, vilket gör att de slipper sätta allt sitt hopp till något 
de inte har makten att påverka. De som är lite äldre och misstänker att åldern försämrar deras 
chanser på arbetsmarknaden hoppas på förtidspension, då det ses som en mer åtkomlig väg ur 
arbetslösheten. Dessa kan jämföras med dem i Svensson och Westerlunds studie (2001) vars 
längtan bort från den nuvarande situationen var starkare än längtan till ett framtida arbete. 
 
Det har också framkommit att de som är äldre har svårt att anpassa sig till den nya 
arbetsmarknadssituationen, där det krävs att man säljer in sig själv hos arbetsgivaren om man vill 
ha ett arbete. För dessa, som har varit med om en annan tid när det räckte med att visa sig 
tillgänglig för arbetsgivaren för att få ett arbete, kan arbetssökandet ibland upplevas som 
förnedrande. Man kan tänka sig att dessa personer tar ett avslag från en potentiell arbetsgivare 
ännu hårdare än den yngre generationen och därmed också fortare förlorar tron på sig själva. 
 
Svensson och Westerlund (2001) fann i sin studie två olika typer av handlingsstrategier bland de 
arbetssökande, de framtidsorienterade och de här – och – nu orienterade. Dessa har sina 
motsvarigheter i mitt resultat. Några av de intervjuade har börjat ge upp hoppet om ett nytt 
arbete då de inte har sett några resultat av sina egna ansträngningar. Dessa börjar delvis skjuta 
ifrån sig ansvaret för den egna karriären. De söker fortfarande arbeten, men menar att det i 
slutänden är politikernas och Arbetsförmedlingens ansvar att se till att de får ett arbete, eller 
alternativ sysselsättning. Dessa går att jämföra med Svensson och Westerlunds här – och – nu – 
orienterade, med en misstänksam läggning. Jag tror att denna inställning kan vara slutsteget i den 
process, för att skydda den psykiska hälsan, som jag tidigare har diskuterat. Steget från att förlora 
hoppet om ett nytt arbete, till att som en ytterligare skyddsmekanism, skjuta ifrån sig ansvaret till 
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någon annan, är inte så långt. Eftersom dessa personer ändå vill ha ett arbete, kanske det krav 
som Arbetsförmedlingen ställer om att man ska söka ett visst antal arbeten per månad är bra. 
Utan detta krav kanske de helt skulle sluta söka arbeten, vilket skulle medföra att deras chanser 
till ett nytt arbete skulle minimeras. Svensson och Westerlund menade att denna kategori av 
arbetslösa ofta blev offer för omständigheterna och hamnade i någon åtgärd som de egentligen 
inte var intresserade av. Det har i min studie visat sig att det förekommer en rädsla hos vissa att 
just hamna i en åtgärd som inte tillför något för individen. 
 
Några av mina intervjupersoner är aktiva i sökandet efter ett nytt arbete och lägger ansvaret på sig 
själva, men har inte utformat någon plan för hur de ska få den fasta anställning de strävar efter. 
De skickar in ansökningar till företag som utannonserar lediga tjänster inom det egna 
yrkesområdet och hör sig för inom det egna kontaktnätet. Dessa skulle kunna jämföras med den 
del av de här – och – nu – orienterade i Svensson och Westerlinds (2001) studie som inte hade en 
misstänksam läggning. Dessa tog dagen som den kom utan att göra upp några långsiktiga planer 
och var tämligen nöjda med detta liv. Det kan jag se, som skiljer mina intervjupersoner från dessa 
är att det i mina intervjuer framkommit en önskan om att kunna planera i större utsträckning. 
Flera av dem skulle helst vilja kunna göra planer för framtiden, såväl när det gäller arbete som 
fritid, men de upplever inte att det går och har därför fått lära sig att leva mer för dagen. Jag har 
också funnit en motsvarighet till den kategori som Svensson och Westerlund (2001) benämnde 
som framtidsorienterade. I deras studie, liksom i min, är detta personer som har ett specifikt mål 
för framtiden och en strukturerad plan, med mål och delmål, för att ta sig dit. Vissa personer är 
strukturerade och planerande redan innan de blir arbetslösa. För de som inte är det blir det svårt 
att göra detaljerade planer för en osäker framtid. Det finns inget som säger att det ena är bättre än 
det andra, båda strategierna har sina fördelar. De som har en strukturerad plan tar kanske mer 
egna initiativ och arbetar mer aktivt för att ta sig till det framtida målet. Ytligt sett kan det te sig 
som om dessa oftare borde nå sitt mål. Men de som inte har en lika strukturerad handlingsstrategi 
är kanske mer öppna för olika lösningar. De är inte låsta vid ett mycket specifikt mål, utan kan 
hoppa på något som kommer i deras väg om det verkar intressant. 
 
Svensson och Westerlund (2001) gjorde, utifrån ovan nämnda studie, ytterligare en kategorisering 
av materialet bestående av fyra olika kategorier. Jag har i min studie sett att alla har en längtan till 
ett fast arbete men till skillnad från Svensson och Westerlunds studie så upplevdes arbetslösheten 
inte som så påfrestande för mina intervjupersoner att de kunde tänka sig vilket arbete som helst 
och flera har nämnt specifika yrken som de överhuvudtaget inte kan tänka sig. Detta tror jag kan 
bero på att man tack vare den tidigare arbetslivserfarenheten vet vilka kvaliteter som man söker 
efter i ett framtida arbete. Ingen av de intervjuade strävar efter att stanna kvar i nuläget, utan vill 
vidare till en ny fas i arbetslivet. I den kategori som Svensson och Westerlund benämner som ”de 
som var i det som sker”, har jag funnit att detta passar väl in på vissa av de intervjuade då man är 
nöjd med livet som det är, på så sätt att man inte känner en desperation i att hitta ett nytt arbete 
men ändå söker och ser ljust på det framtida arbetslivet. 
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Metoddiskussion 

Förberedelse 
Jag har inte på förhand haft bestämda teorier som jag utgått ifrån, dock började jag detta arbete 
med att läsa en stor mängd litteratur i ämnet. Efter genomläsning av litteraturen skrev jag ner den 
tidigare forskningen som i detta stadium av uppsatsen kändes relevant. Under arbetets gång har 
ytterligare forskning lagts till och en del har dragits ifrån. Anledningen till att jag valde att arbeta 
på detta sätt var att jag inte ville att den tidigare forskningen skulle styra min uppsats. 
 
Innan jag började med mina intervjuer hade jag bestämt mig för att utföra en pilotstudie. 
Anledningen till detta var inte enbart för att jag skulle få testa de frågor som jag tänkte använda 
mig av, utan tanken var mer att jag som intervjuare skulle bli säkrare. Dessa förberedande 
intervjuer gjordes med människor som jag känner väl och detta val gjorde jag för att jag själv 
skulle känna mig mer trygg i situationen. Jag upplever att pilotintervjuerna hjälpt mig i de 
efterföljande intervjuerna och att mina intervjupersoner öppnade sig och berättade mycket om 
sin livsvärld. Detta har bidragit till att jag har haft mycket och bra material att arbeta med, 
samtidigt som jag känner att jag i intervjuerna fått utförliga svar på det som jag frågade om. 
 

Genomförande 
Då jag skulle få tag på intervjupersoner valde jag att vända mig till Arbetsförmedlingen som 
hjälpte mig vidare till en kontakt på ett utbildningsföretag som de har ett nära samarbete med. 
Där fick jag tag på mina åtta intervjupersoner. Jag anser dock att det material som jag fått in varit 
tillräckligt för min studie, då kvalitén och omfånget på alla intervjuer var väldigt bra.  
Vid intervjuerna använde jag mig av en lägre grad av struktur. Tanken bakom detta var dels att 

jag som intervjuare skulle vara friare och inte låsa mig på en viss ordningsföljd på frågorna och 

för att underlätta samtalsformen på intervjuerna. Dels ville jag att intervjupersonerna skulle få 

nöjligheten att berätta relativt fritt om sin syn på arbetslösheten och synen på framtida arbetsliv. 

Jag upplever att den intervjuform jag har använt mig av, har haft önskad effekt.  

 

Jag har i denna studie försökt använda mig av min förståelse men har dock försökt att lägga den 

åt sidan under intervjutillfällena. Detta har visat sig genom att jag har ställt följdfrågor när det har 

kommit upp saker som nämnts i andra intervjuer, som jag egentligen har trott mig veta svaret på. 

Detta förhållningssätt har visat sig vara fruktbart då jag till och med har fått olika svar på rena 

sakfrågor, såsom Arbetsförmedlingens förhållningsregler, som borde vara lika för alla. Jag är väl 

medveten om att man aldrig kan lägga förståelsen helt åt sidan, men jag tycker ändå att jag lyckats 

bra med detta. Då jag har fått svar som stämmer överens med tidigare forskning, så har jag inte 
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lämnat detta område innan jag har fått svar på varför personen i fråga känner på ett visst sätt. Jag 

har alltså inte förutsatt innebörden i intervjupersonernas uttalanden stämmer överens med 

innebörden i tidigare forskning. Detta har gjort att jag har fått ett djup på intervjuerna och att jag 

har hittat saker som inte stämmer överens med det som tidigare forskning kommit fram till. 

 

Bearbetning 
När det kom till transkriberingen av intervjuerna hade jag på förhand nog tänkt igenom hur jag 
skulle gå tillväga. Så här efteråt inser jag mer vikten av detta då det hjälpt mig mycket i 
sammanställningen av resultaten. Principen för transkriberingen har varit att göra ordagranna 
utskrifter och detta har gjorts på alla utom en av intervjuerna. Anledningen till detta var att 
ljudkvalitén på denna inspelning var skiftande och att det på vissa ställen inte alls gick att höra 
vad som sades, men då detta upptäcktes direkt efter intervjun skrevs alla intryck ner direkt. Detta 
innebär att jag har använt mig av intervjun men denna att intervju inte citeras lika ofta i 
resultatavsnittet som de övriga intervjuerna. Citat har endast tagits ur de delar av intervjun som 
jag lyckats transkribera helt. I de övriga intervjuerna var ljudkvalitén väldigt bra och dessa har 
alltså transkriberats ordagrant. Citaten för de övriga intervjupersonerna är jämt fördelade i 
resultatavsnittet, vilket visar på att alla intervjuer har varit av lika stor vikt för resultatet. 
 

Kvalitetsvärdering 
Det resultat som jag kommit fram till är trovärdigt då jag tycker att jag lyckats spegla hur man kan 
uppleva arbetslösheten och hur planeringen för det framtida arbetslivet kan se ut. Jag känner även 
att jag undersökt det som jag hade för avsikt att undersöka och att detta har gjorts på ett bra sätt. 
Vad gäller överförbarhet av resultatet så tror jag att det kan vara överförbart på andra i samma 
situation dock inte i sin helhet till en och samma person. Då studien har gjorts i en mellanstor 
stad tror jag att det kan vara mindre överförbart på arbetslösa individer som bor i betydligt 
mindre eller större städer. Jag tror även att överförbarheten är mindre på personer som innan 
arbetslösheten inte har arbetet, då stora delar av det som framkommit i mitt resultat beror på att 
man saknar vissa saker från arbetslivet och att man i och med detta vet vad man efterfrågar i ett 
framtida arbete. 
 
Jag ser det även som en viktig del av kvalitén på arbetet att de intervjuade efter avslutad intervju 
fått ta del av det missiv som jag skrivit och via detta har haft möjligheten att återkomma till mig 
med eventuella ändringar, synpunkter eller frågor. Ingen av intervjupersonerna har dock 
återkommit efter intervjuerna. Jag har också vid alla intervjutillfällen följt de, av HSFR, uppsatts 
etiska principerna. Jag tycker att jag på ett bra sätt lyckats låta kvalitén genomsyra hela min studie. 
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Slutsatser 
Jag har i min studie funnit att alla som jag intervjuat vill komma ur arbetslösheten till annan form 
av sysselsättning, men jag har även funnit att denna längtan inte är så stark att man är beredd att 
ta vilket arbete som helst. Man tar till exempel inte ett arbete som man upplever som väldigt 
dåligt bara för att fylla behovet av att ha ett arbete. Det finns till och med en uppfattning om att 
man i lika hög grad kan må dåligt i arbetslivet som i arbetslösheten. I arbetslösheten kanske det 
psykiska välbefinnandet försämras av att inte ha något att göra, men i arbetet kan man likaväl må 
dåligt av att man har för mycket att göra. 
 
I min studie har det visat sig att det är ett genomgående mönster att de arbetssökande saknar de 
sociala kontakter som fanns i tidigare arbetsliv. Detta är dock inte något som verkar orsaka dåligt 
psykiskt mående, då de flesta har ett stort kontaktnät som kan uppfylla avsaknaden av gemenskap 
utanför arbetets dörrar. Detta är intressant då en av de mest refererade arbetsforskarna, Jahoda, 
menar att det är svårt att tillgodose behovet av sociala kontakter utanför arbetet och att 
avsaknaden av detta i många fall leder till psykiska ohälsa. 
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Bilaga – Missiv 
Hej! 
Jag är en student som läser 4:e året på programmet Samhälls – och Kulturanalys på Linköpings 
Universitet. Under vårterminen kommer jag att skriva D – uppsats vilken kommer att handla om 
arbetslöshet och arbetsliv. Anledningen till att jag har valt att skriva om detta är del för att det 
idag är många som är arbetslösa. Dels upplever jag att arbetslöshet ofta skildras på ett ensidigt 
sätt och det är därför som jag är intresserad av att beskriva olika uppfattningar utifrån de 
arbetslösas perspektiv. 
 
Syfte med uppsatsen  

Mer specifikt kommer uppsatsen att handla om arbetssökandes funderingar kring och planer för 
det framtida arbetslivet. Jag vill med denna uppsats skapa en förståelse för olika synsätt gällande 
arbete och arbetsliv. 
 
Jag är intresserad av att komma i kontakt med dig som för tillfället är arbetssökande, för att ställa 
några frågor angående just arbete och arbetsliv. Jag ser gärna att du har varit yrkesverksam i minst 
fem år innan du blev arbetslös. 
 
Beräknad tidsåtgång vid samtalet är 30-60 minuter. Samtalet är helt frivilligt och du kan när som 
helst välja att avbryta. Med ditt samtycke kommer samtalet att bandas. Anledningen till att jag vill 
göra en ljudupptagning av samtalet är enbart att jag vill vara säker på att inte förlora den 
information du ger mig. Det du säger kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 
ingen annan än jag kommer att lyssna på bandinspelningen och då uppsatsen publiceras kommer 
använt material att ha avidentifierats dvs. varken namn eller uppgifter som kan identifiera 
enskilda personer kommer att publiceras. 
 
Jag skulle verkligen uppskatta att just du delar med dig av dina erfarenheter. 
Vill du delta eller har du frågor, hör av dig till mig.! 
 
Kontaktinformation 

Alejandra Alvarez Åslund xxx – xx xx xxx 
xxx@student.liu.se 
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