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Sammanfattning 
 

Denna studie syftar beskriva och analysera hur långtidsarbetslösa och 

korttidsarbetslösa individer upplever sin tillvaro och hur de förhåller sig till 

denna. Inom den teoretiska ramen ligger sociologisk tidigare forskning på 

arbetslöshet samt tillfälliga anställningar och sociologiska teorier till grund.  

Genom 10 intervjuer delges läsaren exklusiva utsagor med gemensamma 

nämnare i form av fyra teman av den upplevda tillvaron. Det framkommer dock 

att olika mentaliteter delvis präglar de långtidsarbetslösas och de 

korttidsarbetslösas resonemang och därmed hanteras den upplevda tillvaron 

olika. Långtidsarbetslösa tenderar att ha en cynisk inställning till 

arbetsmarknadens anspråk, därför tillämpas gärna defensiva strategier såsom 

döljande av arbetslösheten för utomstående till exempel. De korttidsarbetslösa 

ter sig förhållandevis optimistiska till samma anspråk och förhåller sig desto mer 

medgörliga i ambitionen att få in foten på arbetsmarknaden.  

 

Nyckelord: Arbetslöshet, långtidsarbetslös, korttidsarbetslös, upplevelse, 

tillvaro, strategier, etablerade och outsiders, konsumtion, systemvärld, 

flexibilitet. 
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1. Inledning 
 

I den här uppsatsen kommer arbetslöshet att stå i fokus. Arbetslöshet är ett 

alltmer utbrett samhällsproblem som påverkar större institutioner likväl som 

den enskilde individen. Statistiska Centralbyrån genomförde en undersökning 

gällande ungdomsarbetslöshet som publicerades i mars 2013, där man 

undersökte arbetslösheten bland individer som var mellan 15-24 år i olika 

EU-länder. I Sverige låg ungdomsarbetslösheten på 22,9 procent (SCB, 

2013). Enligt SCBs statistik (2013) är mer än var femte individ mellan 15-24 

år i Sverige arbetslös, en siffra som är högre än genomsnittet i EU27-

länderna. Den totala arbetslösheten i landet, som mättes senast i april 2014, 

ligger enligt SCB på 8,7 procent (scb.se). 
 

1.1 Bakgrund 

Tänk dig en värld utan människor som arbetar. Det är ganska svårt att 

föreställa sig hur det skulle se ut. Christina Garsten (2008) menar att jobb 

under flera århundraden har varit viktigt för människor, men arbetet fyller 

även en funktion för samhället. Att människor arbetar är avgörande för att 

upprätthålla den civiliserade världen. En förutsättning för en god 

arbetsmarknad är vidare att människor trivs med sin tillvaro på jobbet. Några 

viktiga aspekter för att människor ska trivas med arbetet är, kanske främst att 

man ska kunna klara sitt eget uppehälle, men arbetet är även 

identitetsskapande och skapar gemenskap. Möjligheter till avancemang och 

karriär inom arbetsfältet ger vidare mening åt arbetet. Kort sagt skulle en 

åtråvärd arbetsplats kunna kännetecknas av en stabil inkomst, fasta rutiner 

och solidaritet. 
 

Enligt Guy Standing (2013) har solidariteten i samhället dock urholkats, 

vilket leder till att människor successivt frikopplas från staten. Detta innebär 

att större ansvar läggs på individen själv snarare än på staten, en slags ”sköt-

dig-själv-mentalitet” etableras. När individen får större ansvar ökar 

konkurrensen på bland annat arbetsmarknaden eftersom samhället blir en 

arena där de starkaste överlever, det blir ett större fokus på individuella 

förmågor. Det blir upp till var och en att efter bästa förmåga sälja sin egen 

arbetskraft, och de människor som inte hänger med i utvecklingen slopas. När 

individer riskerar att hamna utanför är det viktigt att fånga upp dem med 

välfungerande skyddsnät, existerar inga sådana riskerar dessa människor att 

bygga upp frustration över utanförskapet ifråga och deras benägenhet att 

ansluta sig till extremgrupper stärks. 
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För att minska risken för att trilla ner i detta utanförskap gäller det som 

arbetssökande individ att sälja den egna arbetskraften i det monopol som står 

till högt stående arbetsgivares förfogande (Castells, 2000). Successivt 

etableras en hierarki inom arbetsmarknaden, vari de lägst stående arbetarna 

får allt svårare för att hävda sig och ställa krav (Habermas, 1987). Genom att 

lyssna till tio unika röster om tillvaron som arbetslös får läsaren i förehavande 

studie ta del av upplevelser och emotioner som hör till livet som arbetslös 

respektive tillfälligt anställd. En tillvaro som för informanterna upplevs som 

mer eller mindre påfrestande på olika sätt. Det framkommer bland annat att 

det ställs orimliga krav på arbetssökande och att man därmed inte kan vara 

fullt ärlig i ansökan, att man trots stora ambitioner och stark vilja kanske 

tvingas nöja sig med en praktikplats eller deltidsanställning och att 

etablissemang på arbetsmarknaden känns mer avlägset och ouppnåeligt ju 

längre tid man varit arbetslös. Garsten (2008) menar att de som har osäkra 

eller ingen anställning alls får svårt att identifiera sig själva i och med att 

identiteten idag är tätt sammanlänkat med yrkeskategorier. De vill inte heller 

identifiera sig som arbetslösa då arbetslöshet gärna verkar förknippas med 

lathet och oduglighet i viss mån (Andersson, 2006). 
 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur det är att leva som 

arbetslös. Studien ämnar synliggöra den levda verkligheten som arbetslös 

utifrån långtidsarbetslösa- och korttidsarbetslösas upplevelser av tillvaron. 

Vidare finns även avsikten att undersöka deltagarnas förhållningsätt till den 

upplevda tillvaron. Förhoppningen är att arbetet ska kunna bidra till ökad 

insikt i vad arbetslöshet egentligen innebär för enskilda individer.    
 

1.3 Frågeställningar 

Hur upplevs tillvaron som långtidsarbetslös? 

 

Hur upplevs tillvaron som korttidsarbetslös? 

 

Hur förhåller sig långtids- respektive korttidsarbetslösa till den upplevda 

tillvaron? 

 

Ett aktivt val ligger bakom formuleringen av de öppna frågeställningarna. Dessa 

tre frågeställningar innefattar olika teman som kommer att presenteras vidare i 

resultat- respektive diskussionskapitlen.  
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2. Teoretisk referensram 
 

I följande avsnitt kommer den teoretiska referensramen att presenteras. Här 

innefattas tidigare forskning inom ämnet för studien, samt de sociologiska 

teorier och begrepp som kommer att ligga till grund för analyser i kommande 

avsnitt. Kapitlet ämnar även ge läsaren en inblick i studiens fokus.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Under denna rubrik finner läsaren tidigare forskning som angränsar till 

förehavande studies problemområde på ett eller annat sätt. Nedan finns bland 

annat att läsa om känslor som relateras till att vara arbetslös utifrån gamla brev 

personliga minnen och intervjuer, och intervjuades röster om den händelserika 

vardagen som anställd inom bemanningsföretag. Nedanstående forskning 

varierar kort sagt betydligt i allt ifrån utformning och genomförande till syfte 

och metodval. Presentationen av denna tidigare forskning är väsentlig för att 

senare kunna analysera insamlad empiri och sociologisk teori och knyta samman 

dessa. 

 

I sökandet efter tidigare forskning användes databaserna UniSearch och 

Sociological Abstracts. Sökningen avgränsades till akademiska publikationer 

som publicerats mellan år 1995-2014. Sökningen inriktades till nationella såväl 

som internationella verk som direkt berör eller nära angränsar till sociologisk 

forskning och sökord som användes var till exempel “unemployment”, 

“worklessness”, “interviews”, ”arbetslöshet” och ”sociologi”. Bland de träffar 

som verkade relevanta för studien lästes abstrakten och därefter drogs slutsatsen 

huruvida studien ifråga skulle tillföra något i förehavande studie eller inte. 

Väsentligt för denna selektion var att de relevanta studierna belyste ett 

individperspektiv på arbetslösheten, eller låg väldigt nära angränsande ett sådant 

resonemang.  
 

Den levda verkligheten som arbetslös 

Maria Andersson (2006) skriver i en av Arbetsinstitutets vetenskapliga 

tidsskrifter kapitlet Att känna sig arbetslös- kategori, identifikation och 

stigmatisering, vari hon belyser arbetssökandes vardagliga livssammanhang och 

hur de hanterar denna vardag. Hon menar på att studien ifrågasätter hittills 

blinda fläckar i förståelsen och hennes inlägg syftar till att försöka välkomna nya 

riktningar inom ett, sedan tidigare, ”strängt” fält. Genom ingången; känslor man 

har i egenskap av att vara arbetslös ämnar hon ifrågasätta arbetslöshet som 

problem, eller snarare belysa hur arbetslöshet (re)konstrueras som problem och 

dess alternativ och/eller motstånd. 
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Vidare framställs kapitlet vara en vidareutveckling av ett tema i Anderssons 

(2006) avhandling som baseras på material från densamma i första hand, 

nämligen en insamling av arbetslösas minnen (”Arbetslösa berättar”) från 1995 

som genomförts av Nordiska museet. Hon har även använt brev som samlades in 

via ett upprop i Platsjournalen och intervjuer under samma tid.  
 

Att vara arbetslös menar Andersson (2006) beskrivs som en form av kategori till 

vilken arbetslösa mer eller mindre förhåller sig till och identifierar sig med. Den 

utgörs av en slags bestämmande beskrivningar beträffande vad som tillåts de 

arbetslösa, vad som får kännas, göras och sägas när det gäller arbetslöshet. På så 

vis reglerar och producerar diskursen kategorin arbetslöshet. Då dessa 

beskrivningar är negativa och kategorin i sig framställs som motpol till 

lönearbetet, ”det normala”, kan diskursen även kallas för ”svart”. Genom att 

använda den svarta diskursen i sina beskrivningar av känslor och upplevelser, i 

sina berättelser och i möten med media, grannar, arbetsförmedling och så vidare, 

hanterar de arbetslösa den- samtidigt som de reproducerar den hävdar Andersson 

(2006) vidare. 
 

I många av de arbetslösas uppgifter som behandlades av Andersson (2006) 

uppges känslor av utanförskap. Känslor av att känna sig otillräcklig och ensam i 

det samhälle som informellt kräver lönearbete för medborgarskap. Lönearbetet 

representerar en grundläggande modern norm som alla tvingas förhålla sig till 

och för de som inte etablerats på arbetsmarknaden omvittnas vanligen 

utanförskap och ensamhet, även bland de som funnit sig tillrätta med 

arbetslösheten. Känslor av skam ligger nära till hands för flera av de arbetslösa, 

som känner sig som ett slags andra-, eller till och med tredje klassens 

medborgare. Andersson (2006) menar på att marknadens logik om utbud och 

efterfrågan återspeglas i individens relation till samhället, då individen, eller 

snarare subjektet, blir synonymt med varan- och samhället blir synonymt med 

marknaden. Individen får härmed krav på att sälja sin arbetskraft, vilket 

genererar krav på att sälja sitt själv. I producerandet av den Kompetente 

Arbetssökanden krävs det av individen att vara efterfrågad genom att duga på 

arbetsmarknaden och genom att ha de rätta moraliska kvaliteterna. 

Arbetsmarknadens logik möter individens moraliska status i denna produktion. 
 

I en annan studie framkom vid intervjuertillfällen att långtidsarbetslösa kände 

sig skyldiga för att de var arbetslösa, de hade ekonomiska svårigheter och 

bristande social kontakt. Deltagarna kände sig undergivna sin arbetslöshet och 

upplevde sin situation som förtvivlad. Ett flertal individer behandlades för 

depression och några nämnde stora brister i sitt självförtroende samt känslor av 

isolering och en alltmer försvagad motivation. Studien utfördes av Wendy 

Patton och Ross Donohue (1998) och syftet med studien var att studera hur 

långtidsarbetslösa hanterar sin arbetslöshet. Urvalet bestod av 38 individer som 

varit arbetslösa i längre än 12 månader. Deltagarna kom från Skillshare, ett 
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nätverk som syftade till att arbetsträna arbetslösa individer. Intervjuerna 

genomfördes även i Skillshares lokaler, alltså i en bekant miljö för deltagarna. 

Av de 38 deltagarna var 20 män och 18 kvinnor. Åldern på deltagarna sträckte 

sig från 19-61 år och arbetslösheten varierade från 12 månader upp till 8 år. 

Bland deltagarna fanns tre individer som varit arbetslösa i 5-8 år, medan resten 

låg inom spannet 12-30 månader. 
 

Andersson (2006) hävdar dock att arbetslösheten även kan uppfattas som en 

lättnad i relation till ett problematiskt arbetsliv. Ett arbete som upplevs som ett 

sämre alternativ än arbetslösheten kan alltså upplevas som en frihet från arbete, 

detta menar hon är viktigt att poängtera för att relativisera normen om arbete. 

Genom att klargöra att arbetslöshet på individuell nivå kan upplevas som en 

befrielse från det ”åtråvärda” arbetslivet konstaterar Andersson (2006) att man 

kan känna sig fri från arbete, men vad är det egentligen som de arbetslösa är fria 

till? Huvudsakligen handlar det om att dels kunna styra sitt liv och sin tid i större 

utsträckning och dels genom att förverkliga sig själv, vilket kan ske genom 

kreativa aktiviteter eller genom att helt enkelt lära sig att gå ner i varv och må 

bra av det. Att ”hitta sig själv”. Arbetslösheten får dock inte tillämpas som 

alternativ till ett stressigt arbetsliv, därmed blir friheten förbjuden. En 

produktion av allvar manifesteras i arbetet, som fortfarande är central för oss. 

Fritiden fungerar som en kompensation och lättnad gentemot plikten, nyttan och 

allvaret. Att kunna ”göra vad man vill” ter sig således inte upplevas som frihet 

för de flesta arbetslösa, fritiden blir meningslös då den är ”permanent”. Detta 

synliggörs också i en annan förbjuden känsla bland de arbetslösa; trötthet. De 

tycker inte att de får vara trötta eftersom de inte arbetar och har gjort sig 

”förtjänta av” vilan. 

 

I Patton och Donohues (1998) studie fokuserade individerna på att hålla sig 

sysselsatta med diverse aktiviteter för att hantera sin arbetslöshet. Det 

innefattade till exempel att hjälpa familj och vänner med olika sysslor såsom 

barnpassning. Några deltagare ägnade sig åt sportiga aktiviteter, dels för att ha 

något att göra och dels för att få utlopp för eventuella frustationer (Patton, & 

Donohue, 1998). I en annan studie som genomförts i Birminghams innerstad 

finns liknande tendenser att urskilja. Studien genomfördes av Katie Ball och Jim 

Orford (2002) med hjälp av intervjuer som innefattar 50 frågor med olika teman. 

Studiens syfte var att ta reda på hur långtidsarbetslösa skapar mening i sina 

vardagliga sysslor. I studien fann man att hälften av deltagarna tog ansvar för 

hemmet som sysselsättning, en fjärdedel ägnade sig åt studier på heltid eller 

deltid och en del ägnade sig åt arbetsliknande sysslor. I denna studie var det 24 

informanter, som alla var aktiva på ett jobbcenter. Deltagarnas ålder varierade 

mellan 19-34 år varav alla deltagare har varit arbetslösa i minst 12 månader.  
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Den levda verkligheten som flexibel arbetare 

Garsten (2008) har under fem år studerat tillfälligt anställda på 

bemanningsföretag. I sin studie har hon genomfört ungefär 100 intervjuer och en 

del deltagande observationer. Bemanningsföretagen har hon studerat i USA, 

Storbritannien och Sverige. Även i denna forskning återfinns känslor av 

utanförskap och otillräcklighet som Andersson (2006) och Patton och Donohue 

(1998) talar om, det som skiljer sig med denna studie betydligt är att dessa 

människor faktiskt har anställning, åtminstone en tillfällig sådan (Garsten, 

2008). 

 

Garsten (2008) berättar hur den tillfälligt anställde exkluderas i många 

sammanhang då denne till exempel inte blir bjuden på fester och luncher med de 

andra anställda. Inga kontakter fördjupas på arbetsplatsen då personen ifråga 

tvingas lämna arbetet inom en snar framtid. Den tillfälligt anställde uppmanas 

vidare hålla tillbaka när det gäller att uttrycka personliga åsikter och känslor då 

denne förväntas anpassa dessa efter arbetsplatsens stadgar. Häri finns ställda 

krav att urskilja på den tillfälligt anställde likväl som hos Anderssons (2006) 

Kompetente Arbetssökare. Den tillfälligt anställde individen är främst 

bemanningsföretagets ansikte utåt, vilket gör att personen måste visa en hög 

grad av professionalitet enligt Garsten (2008). Det är viktigt att vara socialt 

mångsidig, då denne bör kunna orientera sig bra i olika sammanhang. Eftersom 

individen är just ansiktet utåt för bemanningsföretaget är även utseendet viktigt, 

personen bör se bra ut och klä sig passande. Individen måste hela tiden visa sig 

anställningsbar. 

 

Enligt Garsten (2008) har arbete länge varit centralt i människors liv. Det är 

viktigt att ha ett arbete för att dels klara av sitt eget uppehälle, men arbetet är 

även identitetsskapande och skapar gemenskap. Karriär och avancemang inom 

arbetsfältet skapar mening med arbetet. När arbetets form förändras kan dessa 

möjligheter försvinna, åtminstone försvåras. Arbetet går från att handla till stor 

del om långtidsanställningar till att bli olika former av flexibla 

anställningsformer. Allt fler jobb blir av den tillfälliga karaktären. Permanenta 

anställningsformer och karriär får nya innebörder. En tillfällig anställning kan 

däremot fungera som en språngbräda för karriärskapande. Några informanter i 

Garstens (2008) studie, som nyligen varit eller fortfarande var studenter, var 

anställda på bemanningsföretag för att skaffa sig erfarenheter och kontakter som 

kunde tänkas gynna dem i sitt arbetssökande vid senare tillfälle. 80 % av dessa 

uppgav att de ville ha ett heltidsarbete med fasta arbetstider inom en 

femårsperiod. 

 

Globaliseringen har gjort att många företag flyttat delar av sina verksamheter 

över långa avstånd. För den flexible individen kan detta skapa spännande 

möjligheter att arbeta utomlands. Att vara mobil, anställningsbar och flexibel 
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skapar möjligheter för denne att upptäcka arbetstillfällen och nya karriärsvägar 

menar Garsten (2008). Men med globaliseringen, menar Garsten (2008) vidare, 

kommer även nya krav. Det är till exempel individens ansvar att uppvisa stora 

mått av flexibilitet för att vara attraktiv för arbetsgivaren. Arbetsmarknaden har 

blivit mindre reglerad, och långtidskontrakten har bytts ut mot flexibla former av 

arbetskontrakt. Avregleringen har skapat flexibla organisationer av arbete, 

flexibla arbetstimmar och även möjligheter för individen att röra sig friare, men 

den skapar också otrygghet hos individen. Att ha en flexibel och tillfällig 

anställning innebär att det inte finns någon jobbsäkerhet, det finns inga 

garantier, åtaganden eller skrivna kontrakt. 

 

Garsten (2008) hävdar att ständig tillgänglighet leder till att individen blir 

korttidstänkande, det är svårt att planera för framtiden. Det blir också svårt att 

planera eller förutse hur individens egen arbetsbana kommer att te sig. Som 

tillfälligt anställd har individen inte kontroll över tiden, utan kontrolleras snarare 

av den. Mobilitet är något man lär sig, det handlar om att lära sig att någons 

förväntningar riktar sig mot förändring och rörelse snarare än stabilitet och 

långtidsvarande. Mobiliteten förknippas i bästa fall med lärande och nya 

erfarenheter, men kan även innebära destruktiv rutin, monotont arbete och 

uttråkning. Individen måste vara flexibel för att kunna möta upp de 

förväntningar som ställs på denne. Ständig förflyttning kräver hög social 

kompetens då individen hela tiden jobbar tillsammans med nya människor. Att 

vara i ständig beredskap är en nyckelstrategi för att kunna lyckas som tillfälligt 

anställd. Flexibilitet innebär mobilitet, förändring och känslor av oro.  

 

2.2 Sociologiska perspektiv på arbetslöshet 

Nedanstående text behandlar sociologisk teori som ter sig applicerbar på 

förehavande studie. Mycket av den sociologiska teorin berör den nya 

arbetsmentaliteten som återfinns i omfattande utsträckning idag, en mentalitet 

som uppmuntrar till flexibilitet. Den sociologiska referensramen syftar 

underlätta förståelsen för de resultat och diskussioner som uppföljer det här 

avsnittet. 

 

Arbete och konsumtion 

Zygmunt Bauman (1998) talar om hur arbetet har förändrats, det är inte längre 

en självklarhet att ha en livslång och säker anställning. Identitetsskapande är ofta 

nära anknutet till arbete. Då arbetet förändrats måste identiteten anpassas. 

Marknaden har blivit av en flexiblare karaktär, och när marknaden förändras 

måste skapandet av identiteten förändras. Arbetet är en kollektiv verksamhet där 

människor arbetar tillsammans för att uppnå ett mål. Enligt Bauman (1998) är 

konsumtionen däremot en individuell verksamhet, där den enskilde individen 
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tillfredsställer sina begär, isolerad från andra. Samhället idag är beroende av 

konsumenter och de som konsumerar är fullfärdiga samhällsmedlemmar. För att 

kunna konsumera enligt normen krävs ekonomiska medel och de som har mest 

är bäst. Att inte kunna leva upp till normen om konsumtion innebär att inte hålla 

måttet menar Bauman (1998). De som inte har tillräckliga ekonomiska medel 

blir utestängda från allt som uppfattas som ett normalt liv då dessa skärs av från 

alla de möjligheter som konsumtionssamhället erbjuder, som de flesta tar för 

givet. De som står lägst i rang i konsumtionssamhället är de misslyckade eller 

otillräckliga konsumenterna. Arbetslösa har till synes en större mängd fritid än 

den anställde samtidigt som denne ofta lever på begränsade ekonomiska medel. 

Detta innebär att många arbetslösa ofta är uttråkade för att de i regel inte är 

förmögna nog att konsumera en tillfredsställande fritid.  

 

Bauman (1998) hävdar att uttråkning går emot alla ideal som ryms i 

konsumtionsvärlden då ett lyckligt liv är ett liv som inte har plats för tråkighet. 

Om tråkighet skulle uppstå finns det upplevelser att konsumera för att snabbt rå 

bot på detta. I konsumtionssamhället värderas frihet och valfrihet, mobilitet samt 

kontroll och behärskning över rummet och tiden. Saker ska hända hela tiden. Att 

bota tråkighet är något de fattiga inte har förmåga att göra. Att konsumera lika 

mycket som omgivningen är otillräckligt, det gäller att hela tiden sträva efter 

mer och bättre. Den sociala normen och förutsättningen för att bli en fullfjädrad 

samhällsmedlem är att reagera snabbt och effektivt på konsumtionsmarknaden. 

De som saknar inkomster eller har begränsade sådana duger inte till detta och är 

således inga fullfjädrade samhällsmedlemmar.  
 

Arbetsmarknadens etablerade och outsiders 

I denna studie är det arbetslöshet som står i fokus. Men förekomsten av 

arbetslösa människor förutsätter att det finns människor som inte är arbetslösa. 

De arbetslösa står utanför, de är outsiders från arbetsmarknaden som utgörs av 

etablerade arbetare (Elias & Scotson, 1999).  Subjekten ”arbetsinnehavande” 

och ”arbetslösa” utgör en dialektik, inom vilken det onekligen uppstår 

konflikter. Norbert Elias och John Scotson (1999) menar att kategorierna i sig 

endast vittnar om en enda skillnad mellan inbördes individer, nämligen att den 

ena gruppens medlemmar har ett arbete och den andra gruppens medlemmar har 

det inte. Trots detta är det vanligt förekommande att etablerade grupper utnyttjar 

en slags pars-pro-toto-förvrängning åt motsatt håll för att övertyga sig själva 

likväl andra om dess överlägsenhet. En etablerad grupp tenderar till exempel att 

tillskriva outsidergruppen i dess helhet ”dåliga” egenskaper som återfinns hos 

gruppens ”värsta” del- den anomiska minoriteten. Den egna gruppens 

självuppfattning tenderar dock att återspeglas efter dess mest exemplariska del- 

den ”nomiska” del som de ”bästa” medlemmarna utgör. Dessa gränsdraganden 

mellan grupper finns bland annat att åskåda på dagens arbetsmarknad. 
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Flexibilitetens vinnare och förlorare 

Globaliseringen i kombination med teknikens utveckling har skapat en ökad 

flexibilitet. Enligt Manuel Castells (2000) har den ökade flexibiliteten gjort att 

det inte längre är självklart med heltidsjobb på kontorstider. 

Anställningsformerna och arbetstiderna har blivit mer flexibla, individen ska 

vara redo att anpassa sig till den form av anställning som arbetsgivaren erbjuder 

samt vara redo att arbeta vilken tid på dygnet som än krävs. Hela världen har 

blivit en potentiell arbetsplats för de rörliga individerna. 
 

För ungdomar skapar den flexibla arbetsmarknaden en sorts permanent 

tillfällighet där de pendlar mellan arbetslöshet och former av flexibla 

anställningar såsom tillsvidareanställningar, projektanställningar och 

timanställningar, när de inte har anställning kan de antingen befinna sig i 

åtgärdsprogram eller vara öppet arbetslösa. Dessa former av anställningar är 

osäkra till sin karaktär ur de anställdas perspektiv, och saknar således garantier. 

En flexibel anställning är mycket enklare att upphäva än en fast och stabil 

anställning. Detta leder till, i större utsträckning, utbytbara anställda. Inom yrken 

där det inte krävs någon specialkompetens är arbetarna ännu mer utbytbara. Den 

ökade flexibiliteten skapar klyftor i samhället, där de som inte hänger med i 

utvecklingen snabbt slopas. För att hänga med i utvecklingen måste individen 

vara redo att axla det flexibla idealet. Att vara flexibel innebär att vara 

anställningsbar, och det är upp till den enskilde individen att anpassa sig. För de 

som inte är beredda att arbeta under flexibla omständigheter försvåras 

möjligheterna att få en anställning (Castells, 2000). 
 

Kolonisering av livsvärlden 

Rent allmänt kan det sociala livet och samhället betraktas utifrån två perspektiv 

menar Jürgen Habermas (1987). Dessa perspektiv benämner han systemvärlden 

och livsvärlden.  

 

Inom systemvärlden finns styrningsmedierna pengar och makt, vilka är 

överordnade systemet- det politiskt administrativa och det ekonomiska. 

Styrningsmedierna fungerar kommunikationsbesparande eftersom det råder en 

rationellt välmotiverad konsensus om normer, situationstolkningar och 

handlingsmål, de fungerar relativt oberoende. Människor som är underkastade 

styrningsmedier förhåller sig strategiskt och egocentriskt rationellt gentemot 

andra människors handlande. De beräknar andras handlande utifrån potentiell 

egen vinning. För ekonomisk vinning försöker företag till exempel påverka 

konsumentens köpbeteende genom reklaminsatser, produktutformning och 

prissättning. Maktmediet baseras på auktoritetshierarkier av ämbeten och 

positioner i politiska system och byråkratier, och kan koordinera handlingar i 

förhållande till systemkrav. Häri finns viss grad av stabilitet och integration trots 
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att aktörerna handlar egocentriskt rationellt för att maximera den egna 

vinningen, Habermas kallar denna för systemintegration (Andersen & 

Kaspersen, 2007). Styrningsmedierna fungerar kort sagt utifrån förväntningar 

om de straff eller belöningar som de faktiska beteendena resulterar i, och 

inbegriper ett minimum av personliga motiv, handlingsmål, kommunikation och 

samtycke om normer (Ibid.).  

 

Livsvärlden karakteriseras av mening, personlig identitet och solidaritet. Dessa 

attribut kan inte frambringas på kommersiell eller administrativ väg, menar 

Habermas (Andersen & Kaspersen, 2007). De måste snarare frammanas genom 

språklig kommunikation inom en livsvärld. Habermas medger att vissa aspekter 

av det sociala livet kan återges och analyseras som självreglerande, objektiva 

system som ingår en växelverkan med den sociala, naturliga omvärlden (Ibid.). 

Men han anser att det finns en allvarlig brist hos systemteorin, nämligen att den 

tenderar att se människan som underkastad systemets krav på 

funktionseffektivitet- som om livsvärlden, kulturen, moral och sociala normer 

skulle vara knutna till systemet och dess styrningsmedier? Nej, menar Habermas 

(Ibid.). Livsvärden innebär ett deltagandeperspektiv, vari meningsfulla symboler 

förmedlas genom kommunikation (Ibid.). 

 

Habermas (1987) varnar vidare för att systemvärlden inkräktar i livsvärlden och 

rationaliserar denna alltmer, och att detta får konsekvenser. Fastän individen 

agerar utifrån båda världarna bör det finnas en gräns, det publika bör inte 

inkräkta i det privata. Koloniseringen, menar Habermas, uppstår när systemet 

ständigt tvingas försöka utvidga den målrationella styrningskapaciteten på 

bekostnad av den kommunikativa rationaliteten inom livsvärlden (Andersen & 

Kaspersen, 2007). Detta tvingas den till på grund av kristendenser och 

funktionsbrister inom systemet (Ibid.). Konkurrensen tvingar till exempel 

företag att intensifiera reklam och marknadsföring i syftet att försöka påverka 

konsumenternas behov och identitetsuppfattning så att dessa tillfredsställs 

genom konsumtion av varor och kommersiella tjänster i större utsträckning 

(Ibid.). Staten tvingas, på liknande sätt kompensera marknadens brister, som till 

exempel arbetslöshet, ekonomiska kriser och ekologiska problem genom 

utbyggnad av statliga styrinstrument och kompensering för det som hotar 

självvärdet och den personliga myndigheten hos befolkningsgrupper som 

marknadens logik lämnar i sticket (Ibid.). Styrningsapparaterna fungerar enligt 

den strategiska rationalitetens logik och upphäver därmed den kommunikativa 

rationaliteten, vilket leder till kriser i livsvärlden (Ibid.). Upplevelser av 

meningslöshet, osäkerhet angående den personliga identiteten och var man hör 

hemma, bristande tilltro till legitimiteten hos politiska institutioner och bristande 

solidaritet blir resultatet (Ibid.). 
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2.3 Redogörelse för valda teorier 

 

Det finns många intressanta utgångspunkter som förbigås i denna studie, ett 

exempel på en sådan är Erving Goffmans begrepp stigma. Begreppet stigma 

inbegriper ett utanförskap i form av avvikelse som eventuellt hade kunnat vara 

givande för studien. Troligen finner läsaren ändå tendenser till ett liknande 

resonemang i samband med Elias och Scotsons (1999) etablerade och outsiders. 

En annan teori som tidigare var med i den skrivande processen är George 

Herbert Meads resonemang om jaget. Dock sållades det bort i syftet att lämna 

plats åt mer relevanta teorier och begrepp.  Även Michel Foucaults teori om 

Panopticon fanns med i början av processen, men fick utelämnas i samma syfte 

som ovanstående.  
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3. Metod 
 

I följande avsnitt får läsaren ta del av vilka metodologiska utgångspunkter som 

gäller för förehavande studie. Andra delar som behandlas är till exempel 

tillvägagångssätt, kvalitetsaspekter och etiska aspekter. I slutet av detta avsnitt 

finner läsaren en metoddiskussion där svagheter och styrkor med studien 

diskuteras.  

 

3.1 Vetenskapliga utgångspunkter 

Ontologi 

Enligt Michael Quinn Patton (2002) finns det två olika sätt att se verkligheten 

på. Det finns två olika ontologiska ståndpunkter forskaren måste ta ställning till, 

alltså anta den ena och förkasta den andra. Det ena ontologiska 

ställningstagandet grundar sig i objektivismen, som enligt Patton (2002) innebär 

att det finns en bestämd social verklighet. Mot objektivismen står 

konstruktionismen som enligt Patton (2002) grundas i att det finns olika 

versioner av den sociala verkligheten. Vilken ontologisk ståndpunkt forskaren 

väljer att anta kommer att få konsekvenser för hela studien. Den här studien 

utgår ifrån konstruktionismen, vilket innebär att det intressanta att studera är 

människans egen verklighet och att denna sociala verklighet kan se väldigt olika 

ut för olika människor. Utgångspunkten är alltså att det inte finns någon bestämd 

social verklighet, vilket passar för den här studien då den avser att studera 

arbetslösa individers upplevelser av tillvaron. 

 

Epistemologi och tolkningsperspektiv 

Enligt Bengt Molander (1988) är empirisk kunskap den typ av kunskap som 

utvinns genom iakttagelser. Mot denna kunskapssyn står rationalismen som 

innebär att kunskap fås genom förnuftet. I den här uppsatsen hämtas kunskap ur 

den empiriska världen då intresset ligger i att undersöka den sociala 

verkligheten. Denna kunskap kan forskaren inte erhålla genom att resonera, 

anspråk som dessa kräver empiri. 

 

När forskaren har valt hur kunskapen ska utvinnas måste denne ta ställning till 

vilken kunskapsteori som är aktuell. Enligt Alan Bryman (2011) är positivism en 

förgrening som grundar sig i naturvetenskapliga metoder av den sociala 

verkligheten. Mot denna ståndpunkt står hermeneutiken som enligt Bryman 

(2011) grundas i att tolka det mänskliga handlandet och att uppfatta saker ur den 

mänskliga aktörens synvinkel. Hermeneutiken bygger vidare på förförståelse 

och förståelse, samt forskarens förmåga att kunna se delar av en helhet 

(Molander, 1988). Detta tolkningsperspektiv fungerar som en cirkel då 

tolkningen och förståelsen är en fortgående process (Ibid.). 
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Mellan det positivistiska och hermeneutiska synsättet finns interpretativismen 

som enligt Patton (2002) betyder att forskaren ser människan som en varelse 

med intentioner. Enligt detta perspektiv kan forskaren använda sin egna 

mänskliga förmåga för att förstå handlingar. Denna studie utgår ifrån det 

interpretativistiska perspektivet, då den ämnar undersöka hur det är att leva 

arbetslöst. Detta mynnar ut i ett fenomenologiskt förhållningssätt. En 

fundamental fråga inom fenomenologin är enligt Patton (2002) vad mening, 

struktur och essens av den levda verkligheten gällande ett fenomen innebär för 

en individ eller en grupp individer. Ett fenomen forskaren kan studera är till 

exempel ett jobb. Eftersom den här studien handlar om arbetslöshet är det inget 

jobb som studeras, utan snarare brist på jobb och den ämnar även undersöka en 

levd verklighet.   

 

Deduktion och induktion 

Denna studie inbegriper både ett deduktivt och induktivt perspektiv. Det 

deduktiva förhållningssättet inom forskningen bygger enligt Patton (2002) på att 

forskaren härleder hypoteser utifrån teori. En deducerande forskare samlar in 

data utifrån de redan formulerade hypoteserna. Det induktiva synsättet innebär 

enligt Patton (2002) att forskaren startar i den empiriska världen och håller 

teorin i bakgrunden i längsta möjliga mån. Forskarens antaganden och 

tolkningar styrs av den insamlade empirin. Den här studien har startat på en 

deduktiv nivå. Den tidigare forskningen har varit en grundpelare och bidragit 

med inspiration inför intervjuerna. Det finns också induktiva inslag i denna 

studie, då intervjuerna genomfördes innan sociologiska teorier tillämpades. 

Studien innehåller alltså inslag av både deduktion och induktion. 

 

Kvalitativ och kvantitativ metod 

De antaganden som gjorts om ontologi, epistemologi och förhållningssätt 

kännetecknar en studie av kvalitativ karaktär, och leder fram dit. Kvalitativa 

studier kan innebära till exempel observationsstudier eller intervjustudier. Enligt 

Patton (2002) består kvalitativ metod av utgångspunkter som till exempel 

fenomenologi, grounded theory och etnometodologi. Denna studie bygger på tio 

intervjuer. Patton (2002) menar att syftet med att intervjua är att komma åt 

individens inre liv, det vill säga få en inblick i hur deras verklighet ser ut. 

Bryman (2011) menar att kvantitativ forskning i större utsträckning handlar om 

att säga något utifrån siffror. Eftersom förehavande studie gör anspråk på att öka 

förståelsen om hur det är att vara arbetslös är en kvalitativ metod baserad på 

intervjuer att föredra eftersom det då går att komma åt individens inre liv. 
 

3.2 Datainsamling, urval och tillvägagångssätt 

Datainsamling 

Kontakt etablerades i ett tidigt stadium av studiens genomförande med Jobb- 
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och kunskapstorget samt Arbetsförmedlingen i Linköping. Genom 

arbetsförmedlingen stiftades bekantskap med ett åtgärdsprogram för 

långtidsarbetslösa som drivs av Carendo AB. Jobb- och kunskapstorget 

hänvisade ärendet till ytterligare ett åtgärdsprogram som de ansvarar för, detta 

inriktat till korttidsarbetslösa. När ansvariga för respektive åtgärdsprogram gått 

med på studiens genomförande bokades tillfälle in för en presentation av 

författare och studiesyfte för eventuella informanter. Ytterligare ett godkännande 

utfördes av intresserade deltagare och därefter bokades möten in för intervju.  

 

Urval 

I denna studie söktes fem långtidsarbetslösa samt fem korttidsarbetslösa 

individer. Med det i åtanke passade ett målinriktat urval bäst. Det eftersöktes 

långtidsarbetslösa och korttidsarbetslösa individer som själva visar intresse för 

deltagande. De långtidsarbetslösa är alla inom Fas 3 som är det sista steget i 

Jobb- och utvecklingsgarantin (ams.se) och innebär att individen stått utanför 

arbetsmarknaden en längre tid. Enligt Bryman (2011) innebär ett målinriktat 

urval att forskaren söker individer med anknytning till den aktuella 

problemformuleringen. Forskaren är alltså intresserad av att intervjua personer 

som är relevanta för studien. Samtidigt har ett bekvämlighetsurval gjorts. Enligt 

Bryman (2011) innebär ett bekvämlighetsurval att forskaren är intresserad av att 

intervjua de som är tillgängliga. På både Carendo och Jobb- och kunskapstorget 

läts de ansvariga för åtgärdsprogrammen plocka ut fem deltagare som angivit 

intresse för medverkan och som uppfyllde kriterierna för deltagande. Härmed är 

urvalet målinriktad och bekvämt. 

 

Tillvägagångssätt 

Intervjuerna genomfördes inom respektive åtgärdsprograms lokaler på tider som 

informanterna själva fått möjlighet att boka in. Det sattes ett tak på intervjuernas 

tidslängd och detta var 60 minuter, men ingen lägre gräns sattes. Intervjuerna 

blev mellan 15-60 minuter långa. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

röstinspelningsfunktion på mobiltelefon. Författarna deltog båda i samtliga 

intervjuer. Ansvaret delades upp inför varje intervju, där den ena hade en mer 

aktiv roll medan den andre hade en mer passiv roll. Den aktiva intervjuaren hade 

ansvar att ställa frågorna (se bilagor) och den passiva hade ansvar för att hålla 

koll på intervjuns längd, inspelningen, att föra anteckningar samt flika in med 

relevanta följdfrågor. Ansvarsområdet skiftade mellan varje intervju. 

 

Enligt Patton (2002) finns det olika strategier att använda vid intervjuer. I denna 

studie har en intervjuguide-typ använts. Detta innebär att det finns en struktur i 

intervjun, samtidigt som intervjuerna kan te sig väldigt olika. Att förhålla sig till 

en intervjuguide ger samma utgångspunkt för alla intervjuer samtidigt som det 

ges möjlighet att följa upp för studien relevanta spår genom att ställa följdfrågor. 
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3.3 Databearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades och lyssnades av upprepade gånger. Detta för att 

skapa en helhet av materialet. Bearbetningen av insamlad data har utgångspunkt 

i det Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) benämner som 

meningskoncentrering. Att arbeta med meningskoncentrering innebär att 

forskaren tar del av materialet som helhet för att sedan plocka ut de relevanta 

delarna i varje intervju. När de relevanta delarna ur varje intervju plockats ut 

urskiljdes fyra genomgående teman med underliggande dimensioner. Dessa 

teman kopplas på olika sätt till de arbetslösas tillvaro. Med inspiration från det 

fenomenologiska förhållningssättet har analysen sedan gjorts. Genom att 

analysera med ett fenomenologiskt förhållningssätt fångas den levda 

verkligheten och essensen av det gällande fenomenet. 

 

3.4 Studiens trovärdighet och kvalitet 
Validitet och reliabilitet är begrepp som främst används inom kvantitativa 

forskningsmetoder med avseende att kunna bedöma studiens trovärdighet och 

kvalitet. De fyra begreppen som används är intern validitet, extern validitet, 

intern reliabilitet och extern reliabilitet. Intern validitet innebär att forskaren 

bedömer kausalsamband mellan variabler (Bryman, 2011). Enligt Bryman 

(2011) inbegriper extern validitet att/huruvida resultaten är generaliserbara i en 

större kontext, Intern reliabilitet innebär en samförståelse mellan forskare när 

det gäller tolkningar av insamlad data. Extern reliabilitet står för i vilken 

utsträckning en studie kan replikeras (Bryman, 2011). Inom kvalitativ forskning 

är detta problematiskt då den sociala kontexten är i ständig förändring och 

förnyelse. Begreppen validitet och reliabilitet bygger på att det finns en enda 

social verklighet (Ibid.). När forskare har som utgångspunkt att det finns flera 

varianter av den sociala verkligheten är det nödvändigt att använda andra 

begrepp för att kunna fastställa den aktuella studiens kvalitet, enligt Bryman 

(2011). Inom kvalitativ forskning talar man därför om begreppet tillförlitlighet. 

Det begreppet inbegriper delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och konfirmerbarhet. 
 

Trovärdighet skildrar huruvida forskarens beskrivningar är acceptabla i andra 

människors ögon (Bryman, 2011). För att det ska finnas en trovärdighet i 

resultaten ska forskaren enligt Bryman (2011) säkerställa att studien genomförts 

enligt de regler som finns samt att denne återkopplar till informanterna som 

deltagit i studien. Återkopplingen till informanterna görs för att försäkra sig om 

att forskaren tolkat deras verklighet på ett riktigt sätt (Bryman, 2011). I 

förehavande studie har dock ingen återkoppling till informanterna gjorts.     
 

Överförbarhet bygger på att forskaren ska ge kompakta beskrivningar och att 

resultatet ska vara fylligt, detta gör forskaren för att förse andra med en databas 

(Bryman, 2011). Utifrån detta kan en bedömning om hur överförbara resultaten 
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är i andra kontexter ske. Den insamlade empirin som råvara har i denna studie 

bearbetats till fylliga och mindre beståndsdelar. En kompakt presentation av 

resultaten har gjorts i form av redovisning med tematisk indelning.     
 

Pålitlighet innebär enligt Bryman (2011) att forskaren förhåller sig granskande 

till det egna materialet. Det innebär att forskaren måste vara noggrann med att 

fullständigt redogöra för alla faser av forskningsprocessen, samt att detta ska 

vara tillgängligt för läsaren. Forskaren bedömer även om de teoretiska 

slutsatserna i studien håller. Det är inte bara forskaren själv som granskar sitt 

arbete, även kollegor gör detta. I denna studie har överväganden angående 

teorier och begrepp gjorts med resultatet i åtanke. Vissa teorier har tagits bort 

efter hand för att göra plats för de mest relevanta teorierna och begreppen. 

Texten har vid några tillfällen blivit granskad och där har förbättringsåtgärder 

framkommit. Texten har lästs av både individer som är insatta i det aktuella 

ämnet och av individer som är mindre insatta. 
 

Konfirmerbarhet innebär enligt Bryman (2011) att forskaren inte medvetet ska 

lägga egna värderingar eller med en teoretisk styrning påverka slutsatserna i 

studien. Inom samhällsvetenskaplig forskning går det inte att uppnå en 

fullständig objektivitet, men forskaren ska säkerställa att arbetet har skett i god 

tro och detta ska tydligt framgå. I förehavande studie har detta funnits i åtanke 

och egna värderingar har lagts åt sidan. 

 

3.5 Etiska överväganden 
Som forskare finns det etiska överväganden man måste ha i åtanke och ta 

hänsyn till. En grundläggande avvägning som forskaren måste göra är det 

Vetenskapsrådet (2011) benämner som vägning mellan individskyddskravet och 

forskningskravet. Med det menas att individen inte får komma till allvarlig 

skada i forskningen, samtidigt som framsteg i forskningen är betydande. Ibland 

kan det vara nödvändigt att forska även om en individ kan komma till skada. 

Forskaren måste göra en avvägning mellan individskyddskravet och 

forskningskravet. 

 

Bryman (2011) redogör för fyra forskningsetiska principer. Det första är 

informationskravet som innebär att forskaren har en skyldighet att informera om 

studiens syfte samt att deltagande är frivilligt. Det andra kravet är 

samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva bestämmer över sin 

medverkan genom ett samtycke. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som 

innebär att uppgifter om deltagarna ska förvaras på ett ställe där ingen obehörig 

kan komma åt dem, samt att ingen information som kan identifiera deltagaren 

får lämnas ut. Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att insamlat 

material bara får användas i det forskningsändamål som deltagarna informerats 

om. 
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Möten med samtliga informanter ägde rum där studien och dess syfte 

förklarades. De potentiella deltagarna informerades även om de etiska 

principerna. Innan varje intervju informerades deltagare återigen om deras 

rättigheter gällande deltagande och de ombads att uttrycka ett samtycke gällande 

deltagandet samt inspelningen. 
 

3.6 Metodsammanfattning 
I denna studie antas konstruktionismen som ontologisk ståndpunkt. Studien är 

empiriskt inriktad och bygger till stor del på iakttagelser. Detta är en kvalitativ 

studie med inslag av både deduktion och induktion. En interpretativistisk 

ståndpunkt har antagits och förhållningssättet är fenomenologiskt, med tanke på 

att det som avses studeras är den levda verkligheten. 
 

Tillgång till informanter gavs via Carendo och Jobb- och kunskapstorget. Möten 

med informanterna ägde rum där de fick information om studien och dess syfte 

samt de etiska aspekterna. För att finna passande individer att intervjua gjordes 

ett målinriktat urval, samt ett bekvämlighetsurval då åtgärdsprogramsansvariga 

tilläts plocka ut frivilliga deltagare. 
 

Data bearbetades med meningskoncentrering, där det mest relevanta för studiens 

syfte plockades ut ur varje intervju. Data analyserades med inspiration från det 

fenomenologiska förhållningssättet, med avsikt att beskriva den levda 

verkligheten som arbetslös. 
 

Bryman (2011) skriver om kvalitetsaspekter. Inom kvantitativ forskning används 

begreppen intern och extern validitet samt intern och extern reliabilitet för att 

säkerställa en studies kvalitet. Inom kvalitativ forskning är det vanligare att 

använda begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet. 

 

Vetenskapsrådet (2011) tar upp avvägningen forskaren måste göra mellan 

forskningskravet och individskyddskravet. Bryman (2011) skriver om de fyra 

grundläggande etiska aspekterna inom forskning som består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

3.7 Metoddiskussion  
För denna studie kändes det givet för oss att utgå ifrån ett konstruktionistiskt 

ontologiskt perspektiv. Utgångspunkten är att arbetslösa har olika syn på 

verkligheten, och det är individens egna upplevelser som är av intresse. Patton 

(2002) menar att forskaren genom att vara interpretativistisk kan utnyttja sin 

egen mänskliga förståelse för att tolka informanterna. Dock har vi valt att inte 
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lägga någon större vikt vid tolkning, utan snarare försökt framställa individernas 

egna berättelser och låta dem stå för sig själva. Genom att vara 

interpretativistiska tar vi hänsyn till att individer uppfattar verkligheten olika, 

och det är detta som är av intresse. Eftersom det är individens egen berättelse 

som står i fokus passade det bra att anta ett fenomenologiskt perspektiv. 

Individerna har unika upplevelser av den levda verkligheten, och det är dessa 

olika skildringar som är av intresse. Genom detta förhållningssätt har vi kunnat 

skildra fenomenet med olika röster och det har gjort empirin rik.  

 

I denna studie har vi försökt att vara induktiva i största möjliga mån. Dock 

började vi med att förhålla oss deduktivt. Den tidigare forskningen var det första 

som togs fram, för att bidra med en bakgrund till det aktuella problemområdet. 

Sedan antogs ett induktivt förhållningssätt och data samlades in. Under 

datainsamlingen hölls teori borta. Efter att resultatet var sammanställt började vi 

leta efter lämpliga sociologiska teorier och begrepp. Detta upplägg har varit bra 

för studien. Genom att hålla teori borta under datainsamlingsprocessen fördes 

resonemanget inte i termer av begrepp. Snarare sågs insamlad data som 

begreppsfritt råmaterial. Detta bidrog till en naturlig nyfikenhet under och efter 

intervjuerna. Genom att arbeta på detta sätt har vi varit både deduktiva och 

induktiva. 

 

Ett målinriktat urval är bra för denna studie då detta innebär att urvalet riktas till, 

en för syftet och problemformuleringens, relevant målgrupp. Att använda 

kvalitativ metod och genomföra intervjuer var ett självklart val eftersom 

individens berättelse av den upplevda tillvaron är av intresse. Patton (2002) 

menar att forskaren genom att skapa förtroende till sina informanter kan utvinna 

rik och bra information. Inför intervjuerna gjordes muntliga presentationer för 

respektive deltagargrupp. Där fick informanterna namn och ansikte på 

författarna, samt möjlighet att ställa frågor. Ingen skriftlig information lämnades 

ut direkt till studiens deltagare, det var endast ansvariga på respektive 

åtgärdsprogram som fick skriftlig information. 
   
Intervjuerna ägde rum inom Carendo samt Jobb- och kunskapstorgets lokaler. 

Det är enligt Patton (2002) viktigt att utföra intervjuer i en miljö där 

informanterna är bekväma. Att hålla intervjuer i lokaler där individerna vistas på 

nästan daglig basis kan därför bidra med en ökad trygghet och göra att 

individerna känner sig avslappnade. En annan faktor som bidrog till en mer 

avslappnad stämning var att vi innan varje intervju pratade lite med 

informanterna om vardagliga ting. 

 

Som manus vid intervjuerna användes en semi-strukturerad intervjuguide. 

Patton (2002) menar att forskaren ska ställa frågor som uppmuntrar till 

berättande snarare än att ställa ”varför-frågor”. Informanterna hade dock olika 
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lätt för sig att berätta, vissa hade lätt för att prata mycket medan andra behövde 

mer ”uppbackning” med hjälp av till exempel följdfrågor. Detta fick vi ta hänsyn 

till under intervjuerna, det fanns alltid utrymme för att följa upp intressanta spår 

med följdfrågor. Guiden fungerade bra, alla intervjuer blev olika, dock fanns 

vissa gemensamma nämnare hos de flesta informanterna. Att intervjua utifrån en 

guide gjorde att insamlad data blev tillräckligt lik för att jämföras och 

sammanställas på ett smidigt sätt, samtidigt som det finns stort utrymme för 

väldigt olika utsagor. Att ha en semi-strukturerad guide var därigenom väldigt 

bra. 

 

Intervjuerna varierade mellan att vara 15 minuter till 60 minuter långa. 

Intervjuerna med de korttidsarbetslösa blev i regel kortare än med de 

långtidsarbetslösa. En rimlig förklaring till det är att de långtidsarbetslösa 

överlag har mer omfattande erfarenhet av den upplevda verkligheten som 

arbetslös. Den som varit arbetslös under en längre tid har i regel mer 

erfarenheter av arbetslösheten att delge än de som varit arbetslösa en kortare 

period. 
 

Under många intervjuer nåddes en punkt där det inte gick att utvinna mer 

information, det uppnåddes en datamättnad. Därmed avslutades vissa intervjuer 

tidigare än andra. Vi upplever att detta inte har någon större betydelse. Vissa 

intervjuer som slutade på 30 minuter blev rikare än de som var närmare en 

timme långa. Det togs hänsyn till att alla individer är olika, vissa säger mycket 

med färre ord. 

 

Materialet transkriberas sedan utifrån relevans till arbetet, det vill säga, allt 

material transkriberas inte. Vissa intervjuer transkriberas fullständigt medan 

andra bara delvis transkriberas genom selektion av relevanta citat som har nära 

anknytning till det studerade fenomenet. Samtliga intervjuer har dock lyssnats 

igenom vid upprepade tillfällen för att inte missa något av relevans. Vi gjorde en 

bedömning att allting inte behövdes transkriberas fullständigt, utan att det räckte 

med det mest väsentliga för studiens syfte. 
 

När materialet sedan sammanställdes i resultatet var det för oss naturligt att 

använda många citat från de olika individerna, detta för att få olika röster 

gällande fenomenet som är en arbetslös tillvaro. Genom att lyfta fram de olika 

rösterna upplever vi att fenomenet beskrivs ur olika synvinklar, samtidigt som 

många resonemang liknar varandra. Vi lyfter fram både det unika i varje individs 

upplevelser, men också det som inte skiljer sig så mycket åt. När materialet 

skulle sammanställas upptäcktes skillnader mellan de långtids- och 

korttidsarbetslösa, som var relevanta att följa upp. 

 

Skildringen av informanternas berättelser diskuteras genom hela processen. 

Deras röster ska stå i fokus och det är av största vikt att de ska kunna identifiera 
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sig själva i den slutgiltiga framställningen av materialet, därför ämnar vi 

framställa individernas röster precis som de är och inte blanda in egna 

tolkningar. Detta finns hela tiden i åtanke för att öka studiens trovärdighet. Hur 

hög trovärdigheten denna studie har får vi veta efter att den publicerats, eftersom 

återkopplingen till informanterna inte ägt rum. Detta påverkar till viss del 

trovärdigheten negativt.   

 

De som vill ha en ökad förståelse för hur det är att leva som arbetslös kan ta del 

av den här studien och få en uppfattning om hur tillvaron ser ut för arbetslösa. 

Därför finns en viss mån överförbarhet. 

 

Det är svårt att förhålla sig kritiskt granskande till sin egen text då arbetet med 

denna sker väldigt intensivt. Genom andra har vi dock kunnat vara kritiska och 

öppna för ändringar i uppsatsen. 

 

Att inte lägga in egna värderingar kan vara svårt. Att arbeta med kvalitativ 

metod gör att det inte går att vara helt objektiv. Dock har vi inte aktivt eller 

medvetet lagt in några egna värderingar. 
  
Innan varje intervju förklarades kort om intervjuns upplägg. Vi bad ytterligare 

en gång om informanternas samtycke till deltagande, samt för att spela in 

intervjun. När samtycket var givet förklarade vi att de i intervjun inte behövde 

svara på frågor som de kände sig obekväma med. Genom att vara noggranna 

med att lämna ut information om studien har vi tagit hänsyn till 

informationskravet, och genom att be en gång extra om samtycke för deltagande 

och inspelning har hänsyn tagits till samtyckeskravet. 
 

I redovisningen av resultatet har många citat använts. En frekvent användning av 

citat kan vara problematiskt då det är viktigt att inte lämna ut någon avslöjande 

information. Individerna ska inte kunna identifieras, därför har de tilldelats 

fingerade namn och namn på till exempel orter och platser har tagits bort. Detta 

är i enighet med konfidentialitetskravet. Allt insamlat material har förvarats där 

ingen annan än författarna har åtkomst, vilket också är en viktig del att ta hänsyn 

till för konfidentialitetskravet. 
 

När man studerar människor och kanske framför allt när deras känslor och 

privata upplevelser står i fokus för undersökning är det väldigt viktigt att 

behandla informanterna och deras utsagor med största möjliga respekt. 

Informanternas utsagor ska enbart användas i forskningsändamål för att vara i 

enighet med nyttjandekravet. Samtliga etiska aspekter har alltså funnits i åtanke 

och respekterats. 
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4. Resultat 
 

Här nedan kommer studiens resultat att presenteras. Under intervjuerna 

framkommer det att informanterna pratar om vissa återkommande teman i 

samband med upplevelsen av att vara arbetslös, närmare bestämt fyra stycken. 

Dessa teman är alltså hämtade utifrån informanternas utsagor och samtliga 

teman innehåller mer eller mindre redogörelser för:  

 

- Hur tillvaron som långtidsarbetslös upplevs. 

- Hur tillvaron som korttidsarbetslös upplevs. 

- Hur långtids- respektive korttidsarbetslösa förhåller sig till den 

upplevda tillvaron.  

 

4.1 Den prekära tillvaron  

I detta tema behandlas upplevelser av en prekär tillvaro som tillkännages av 

informanterna. Det framkommer bland annat att den ekonomiska situationen är 

påfrestande och att jobbsökandet kan vara mycket krävande och hektiskt, 

framförallt för de långtidsarbetslösa. Bland de korttidarbetslösa ter sig tillvaron 

snarare prekär i termer av rutinbrist och ovisshet i vad framtiden har att erbjuda. 

Vidare redogör de långtidsarbetslösa för strategier de brukar ta till för att hantera 

den upplevda prekära tillvaron, det handlar bland annat om att dölja sin 

arbetslöshet för arbetsgivare och att på andra sätt inte vara helt ärlig. Bland de 

korttidsarbetslösa framkommer inget liknande förhållningsätt till den prekära 

tillvaron.  
 

Eva, 36 år gammal, bor en bit utanför (stad) med maken och sina två barn. Hon 

deltar i ett åtgärdsprogram för långtidsarbetslösa och upplever att tillvaron som 

arbetslös är mycket påfrestande. Bland annat på grund av de krav som idag ställs 

på arbetslösa. 
 

”För det första ekonomiskt har man det inte så jättebra. Man får 65 % av sin 

dåvarande lön och det känns. Man vill ju hellre ha full lön och… ut i arbetslivet o 

träffa andra människor o ja, det är inte så kul o gå hemma. O sen alltid den här 

stressen (…) att man ska söka, men finns det inget o söka då kan man ju inte söka, 

jo men du ska söka ändå. Det är inte så jättekul. Så att det är mycket stress. Alltid 

nervöst, kommer det ett brev från arbetsförmedlingen eller försäkringskassan vill 

man inte gärna öppna det för att då vet man, hjärtat galopperar extra. Så att det 

är väldigt mycket stress inverkat.” Eva, 36. 

 

En strategi hon brukar ta till för att förmildra effekten av att få hem kravbrev av 

olika slag är att låta någon annan läsa brevet också. För det mesta är det maken 

som ställer upp på detta, och efter att ha fått hans uppfattning av saken upplevs 

beskedet ifråga inte lika hårt längre säger hon. Vidare hävdar hon att det är 
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viktigt att ta kontrollen över sin situation vid tillfällen då hon tycker att tillvaron 

känns tung. 

 
”Man är styrd av arbetsförmedlingen och försäkringskassan men jag vill ändå 

veta… var jag är nånstans i spelet. Jag gillar inte o va i ovisshet. För det ger 

ännu ett påslag att man blir nervös, man vet inte vad man ska göra, så känner 

jag.” Eva, 36. 

 

Ett krav som ställs på henne är att vara tillgänglig på telefonen i stor 

utsträckning, vilket hon upplever är väldigt påfrestande i tillvaron. En strategi 

för att hantera detta är att lämna telefonen hemma ibland. 
 

”Jag vill inte va anträffbar för det är skönt. O slippa va uppkopplad hela tiden. 

(…). Det är jobbigt att va uppkopplad men det är ju deras vapen o ja ve… jag 

tycker inte om det men jag är ju tvungen, jag har inget val, vill jag ha min 

ersättning o vill jag ha jobb då är jag skyldig (…) o jag kan inte ändra på det, 

man får liksom ta det.” Eva, 36. 

 

Micke, 52 år, har varit med om en olycka och skadat sin fot för några år sedan. 

Denna skada har hindrat honom från att arbeta fullt ut och han befinner sig nu i 

arbetslöshet. Han kan, precis som Eva nämnt, uppleva stress ekonomiskt sett 

men hävdar dock att han haft tur i oturen i och med att han har en ekonomisk 

buffert i form av ett arv. Han beskriver vidare oro över att inte känna trygghet i 

tillvaron som långtidsarbetslös, som han upplever som väldigt prekär.  
 

”O det märkte jag på sista stället, jag sa åt dom anställda, ni begriper ju inte hur 

jävla bra ni har’t. För det här e rena semestern o gå till jobbet, vi kan umgås, 

bubbla, prata o göra affärer samtidigt. Men’s när du är utanför o arbetslös då ska 

du hela tiden jaga, skriva om ditt CV, o ändra till varje företag du skickar till o du 

ska va alert o fixa, o du ska ha ekonomi o du måste ju klä dig lite snyggt när du 

ska till en arbetsgivare. Ekonomin tryter, har du ett jobb så tryter sällan 

ekonomin. Du har pengar hela tiden.” Micke, 52. 

 

Micke talar här om svårigheten med att etablera sig på arbetsmarknaden. Han 

säger att man bland annat måste vara ”alert”, ”fixa”, och klä sig lämpligt för att 

kunna få ett jobb. Vidare anför han även att ärlighet inte alltid är den rätta 

approachen som arbetslös, ibland måste han använda vissa strategier för att visa 

sig arbetsduglig. Mycket handlar om att det ofta är bäst att dölja sin 

långtidsarbetslöshet. 
 

”Talar du om att nae, jag är i Fas 3, aej dom kapar dig efter knäna. Du är ingen, 

du är borta på en gång. Så därför säger jag att jag studerar. Jag säger inte att jag 

är i Fas 3. Jag vill inte ha ut det här ryktet - nae, men han e i Fas 3.” Micke, 52. 

 

”Det är, ja du får köra med armbågarna, du får köra eh, du får tänka till hur du 

skriver CV, jag får inte skriva att jag har en skadad fot för då kommer jag aldrig 
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in nånstans. Skriv att du e 100 frisk! Gå o träffa dom först, o sen prata.” Micke, 

52. 

 

Eva instämmer i Mickes resonemang. 
 

”Man söker alla jobb och man är inte alla gånger ärlig när det väl gäller, man 

skriver alltid att man är behörig för att dom ska läsa, annars åker man just i 

papperskorgen.” Eva, 36. 

 

Eva motiverar sin oärlighet med att dagens hårda krav på arbetskraft är nästintill 

orimliga. Oärligheten är en strategi i den upplevda prekära tillvaron för att få en 

ärlig chans. Så här upplever hon arbetsmarknadens krav. 
 

”Dom vill ju att man är utbildad så det är väl ett krav i sig, men sen att man ska 

va 20 år och ha lika mycket erfarenhet som en 50-åring ungefär, det är rätt 

omöjligt men ja. Det är ofta så det står o så dom vill ha det men det finns ingen 

möjlighet att det går ihop sig.” Eva, 36. 

 

Frank tycker också att kraven är hårda, så här upplever han sin situation. 
 

”Jag har massa motstånd alltså för min del, det första... Är åldern dom tittar på... 

Sen tittar dom på namnet... Sen tittar dom på CV å... Å själva 

presentationsbrevet...” Frank, 55. 

 

Frank är 55 år gammal och har varit arbetslös sedan 2007-2008. Han har arbetat 

inom många olika branscher förr, bland annat på en bank när han var i 20 års- 

åldern, men efter några års arbete där blev arbetsbelastningen mycket hög och 

han blev utbränd. I valet mellan det stressiga arbetslivet han levde förr och den 

prekära tillvaron som långtidarbetslös väljer han dock arbetet utan tvekan. 

Senare beskriver han det han upplever som värst med den arbetslösa tillvaron. 
 

”De e... Ångest alltså... Ehm... Vänta... Till exempel om man... Man ser en fin 

annons å... Skickar iväg å eller ringer och pratar med dom... Alltså så länge man 

inte får nån svar alltså fy. Det e... Det känns inte... Alltså det e... Det e... Jag kan 

inte tolka faktiskt det. Det känns... Och sen i princip... Dom flesta säger 

ingenting... Men en del skriver efter en, två månader då har jag glömt bort 

alltihop... Tack för din ansökan, det har gått fint. Vi... Vi är vidare, vi har sållat 

namn... Efter tre månader...” Frank, 55. 

 

Frank upplever alltså att det är mycket svårt att få arbete som långtidsarbetslös. 

Han menar att långtidsarbetslösa inte är attraktiva att anställa. Ju längre tiden går 

desto sämre blir chanserna att få en anställning, vilket påverkar tillvaron till det 

sämre och ibland blir han upprörd över hur verkligheten ser ut. 
 

”Jag ser ingenting i min framtid för mig egentligen faktiskt, jag ser inte det.” 

Frank, 55. 

 

Sonja är 59 år och har, precis som Frank många års erfarenhet inom olika yrken. 
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Nu arbetar hon halvtid som personlig assistent, samtidigt som hon söker efter ett 

heltidsjobb, gärna med kontorstider. Hon upplever att det svåraste i den 

arbetslösa tillvaron är att få ekonomin att gå ihop. 
 

”Det mest frustrerande med att vara arbetslös, det är ju att man inte... Har 

pengar. Pengarna styr väldigt mycket... Det är frustrerande att vända på 

pengarna varenda månad. Det är väldigt frustrerande... Man vill ha ordning å 

reda på pengarna och så, men de räcker inte...” Sonja, 59. 

 

Amir finner också frustration i att få ekonomin att gå ihop och suktar efter ett 

fast jobb. Han är 22 år gammal och arbetssökande, men han har två deltidsjobb. 

Han upplever tillvaron som hektisk, en vanlig dag för honom startar klockan 

7.00 då han vaknar i sitt boende några mil utanför (stad). Han tar sig in till 

staden för att närvara vid det åtgärdsprogram han deltar i dagligen just nu, där 

tillbringar han sin tid med att formatera sitt CV och få jobbtips bland annat fram 

till klockan 15.00. Vid fyratiden tar han bussen till en annan plats en bit utanför 

staden för att starta jobbpass nummer ett, ett projektarbete som han fått via 

kommunen. Därefter, vid sjutiden, åker han tillbaka till staden för att jobba som 

butiksbiträde i en godisaffär i ytterligare tre timmar. Klockan 22.45 tar han 

slutligen bussen hem, duschar, borstar tänderna och går till sängs vid 

halvettiden. 
 

”Att man är arbetslös, eller jag är inte arbetslös är jag inte… men jag är inte, jag 

har inte jobb heller. Men aa… det skulle kännas bättre om jag hade ett… bra 

jobb. Något stabilt. Eh, ja, jag känner du vet vissa månader du vet sådära det 

känns såhär aa men kolla hur mycket jag lägger ner tid jag går dit o dit o dit… 

Jag kanske blir mer trött två gånger mer än en vanlig person som går till jobbet, 

jag tjänar inte… jag tjänar kanske hälften av det dom tjänar. Det känns inte bra.” 

Amir, 22. 

 

Det är inte bara Amir som erfarit deltidsarbete och tillfälliga anställningar, Eva 

har jobbat en hel del som springvikarierande barnskötare och beskriver den 

tillvaron på följande sätt: 
 

”Det är inte roligt att va springvikarie för att man känner inte barnen o man 

känner inte personalen, o man kan inte rutinerna på det stället man är. Man är 

kanske där två dagar om man har tur, annars är man där en dag… kanske fyra 

timmar liksom man känner inte, man gör inte samma… Man får inte den 

kontinuerliga grejen att man kommer dit o gör sina grejer o man är med barnen 

o… ja. Man får inte samma sak, det blir det här att man byter blöjor, för det är 

det man kan.” Eva, 36. 

 

Tobias är 21 år gammal och har tidigare arbetat som tidningsbud, vilket innebar 

arbetstider mellan klockan 2.00–6.00. Han trivdes bra på jobbet till en början 

men ansåg att det var dags att sluta när det blev ”gnälligt” på kontoret. Själva 

arbetstiderna fungerade dock bra för honom, han njöt av att ha rutin i tillvaron, 
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något som både han och föräldrarna upplever är bristande sedan han blev 

arbetslös. 
 

”Men mamma och pappa dom tröttna väl lite på att jag liksom bara gick hemma o 

inte gjorde nånting, så det var mamma faktiskt som tipsa mig om det här med 

(åtgärdsprogram), så jag tänkte bara aa, men… jag ger det en chans liksom.” 

Tobias, 21. 

 

Chris är snart 18 år gammal och deltar också i åtgärdsprogram. Han går 

samtidigt i skolan och talar precis som Tobias om behovet av att ha rutiner i sin 

vardag, något han anser sig delvis ha fått genom åtgärdsprogrammet. När han 

inte deltar i programmet eller går i skolan sover han längre på dagarna, och han 

tror att ett arbete skulle leda till att han fick ordning på rutinerna i tillvaron. 
 

”Jag skulle nog... Vad heter det... Börja sova alltså... Som man ska. Kanske äta 

som man ska. Eeh, inte vara så lat, inte vara så trött. Så det skulle nog bli bättre 

tror jag alltså.” Chris, 18. 

 

Sofia är 22 år och ensamstående mamma till dottern på två år. Hennes erfarenhet 

av arbetslivet består i enstaka praktiker, men hon hoppas på avancemang av 

kommande praktik inom äldrevården. Hon tycker det är viktigt att arbeta och 

menar på att ett arbete skulle ge henne betydligt större trygghet i tillvaron som 

idag präglas av ett tungt ansvarstagande från hennes sida. 
 

”Ja, det är väldigt tungt. Jag var ju 20 när jag fick henne så… Det blir en 

jättestor omställning, alltså från det livet man levde innan så… Det vart mycket 

saker man inte kunde göra längre o man hade ju ingen aning om vad det innebar 

förrän man var där. Man kunde tänka sig hur det var, eller hur det skulle va o va 

ensamstående (…). Sen är det ju jättestort ansvar… Allt hänger ju på mig, jag är 

ju både mamma och pappa o ehm… allt i hemmet gör jag själv. Så det, det är 

jobbigt men man får ju så mycket, man får ju dubbelt tillbaka så mycket kärlek av 

henne o… liksom det, allt är värt det liksom. (…) Alltså jag har mycket vänner jag 

kan prata med när det känns jobbigt och är tungt, som får mig liksom att… att 

ställa mig upp på benen igen. Eh, men det här med avlastning o så har jag inte så 

jättemycket… eh… men det, det går ändå.” Sofia, 22. 

 

4.2 Strävan och integritet i tillvaron 

Strävan och integritet är en annan dimension av den arbetslösa tillvaron. I denna 

dimension finns de arbetslösas mål och strävan mot arbete. Den innehåller även 

de arbetslösas krav på arbetet. I detta avsnitt finner läsaren svar på hur tillvaron 

upplevs som långtids- och korttidsarbetslös gällande strävan och integritet, samt 

vilka strategier informanterna använder för att hantera motgångar och motstånd 

till dessa ambitioner och restriktioner.    

 

Olof är 50 år och utbildad civilingenjör. Han har varit arbetslös sedan 2007,  

innan dess drev han ett eget företag. Han valde själv att sluta arbeta, då han inte  
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riktigt trivdes med vad han gjorde. För honom har arbetslösheten inneburit  

mycket tid åt sin egen utveckling, han förhåller sig positivt inställd till 

arbetslösheten genom att ständigt aktivera sig.  

 
”Jag är ganska målstyrd. Jag vet egentligen vad jag vill göra med varje dag, jag  

har mål med varje dag egentligen.” Olof, 50. 

 

Amir är även han mycket målmedveten. Han måste ha någonting på gång hela 

tiden så att han känner att han kommer någonstans i livet säger han. Om några år 

vill han gifta sig och bilda familj, på villkoret att han har en stabil inkomst och 

att det finns något att erbjuda framtida barn. Utan den förutsättningen blir det 

inget familjebildande. Det är viktigt för honom att se framåt eftersom det gör 

tillvaron meningsfull. Att jobba hårt är för honom en nyckelstrategi för att 

komma framåt. 

 
”Jag vill jobba och sådära o liksom, du vet, det är inte så mycket jag kräver ändå  

men fan inte, eh får du inte jobb liksom… som ligger på några typ 20-22 efter  

skatt sådära, det… är ett sånt jobb sådär som egentligen är bra betalt. Det är ett  

sånt ja… jobb jag är ute efter. Sen om det, det… tills efter sommarn om jag inte  

skaffar jobb då blir det plugga direkt igen.” Amir, 22. 

 

Det enda kravet Amir ställer på ett yrke är att han får betalt för det arbete han 

utför. Han har tidigare erfarenheter av både svartarbete och underbetalt arbete, 

något han helst inte vill beblanda sig med längre. ”Det är inte värt det, jag vill 

inte bli utnyttjad” säger han. Även för Chris är lönen för arbetet viktig. Han vill 

inte tjäna mindre än 15 tusen efter skatt. Allra helst skulle han vilja tjäna 20 

tusen, det är det han strävar efter. 

 
”Aa, det måste finnas nån minimilön alltså... Annars blir det... Annars blir det  

ingen som jobbar alltså... Så det är nog viktigt, man måste kunna betala hyra och  

allt det där och saker man gillar, fritidsintressen och sånt.” Chris, 18. 

 

Det framkommer även att det är viktigt för informanterna att kunna ställa vissa 

krav på arbetet. Micke upplever att man som anställd måste stå upp för sig själv 

och sätta gränser, speciellt i dagens arbetsklimat menar han. 

 
”Amen hallå! Hela tiden är det nånting som inte, är du inte med i det där kretsen  

där uppe o nästan jobbar ihjäl dig o e, e ja-sägare, ja då är du utanför. Säger du  

nej till en chef (drar häftigt efter andan) ”va fan säger du? Fan du har ju bara 

vart här i två år” -nej jag kan inte i helgen. Nej men du blir impopulär så det 

smäller om ett! O dom flesta (kvävt stön) dom blir ju nästan lite kuvade… Nej, jag  

sträcker på mig!” Micke, 52. 

 

Frank är utbildad byggnadsingenjör och har arbetslivserfarenhet som sträcker 

sig många år tillbaka, han har även testat att arbeta inom många andra olika 
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branscher. För honom är det viktigt att få ett jobb som matchar hans 

arbetslivserfarenhet och utbildning. Hela tiden följer han sitt hjärta när det gäller 

arbete. Han söker arbete inom de fält han är bekant med för han vill jobba med 

det han har kunskap om. Att bejaka sitt eget värde, och inte sänka 

förväntningarna, fungerar som en strategi för Frank i hanterandet av den 

arbetslösa tillvaron. Han strävar efter jobb som matchar hans kompetens. 

 
”Jag söker inte jobb bara för att få jobb.” Frank, 55. 

 

Informanterna ser vidare flera fördelar med att arbeta, fördelar som de kan sakna 

i dagsläget. Lisa är 22 år gammal och tog studenten 2011. Snart ska hon ut på 

praktik, och hon pratar om att ”man kanske får chansen”. Väl ute i arbete tycker 

hon att det är viktigt att lära sig rutinerna, att vara i tid och att vara noggrann, 

men kanske framför allt: 

 
”Man ska vara sig själv, det tycker jag är allra bäst alltså.” Lisa, 22 

 

Chris berättar hur han ser på arbete. Han menar att ett arbete skulle ge trygghet 

och rutiner i tillvaron, något som han inte upplever är lika självklart i nuläget. 

 
”Eeh... Jag tycker... Det är bra med arbete alltså, för det första så har man  

sysselsättning för det andra så har man nåt att göra så man inte blir uttråkad och  

sen va heter det... Får man lön, pengar och allt det där... Erfarenheter... Skaffa  

hus, barn och familj och allt det där. Så det är bra alltså. Man måste ha ett  

arbete, det är viktigt.” Chris, 18. 

 

Sofia menar också att arbetet ger utdelning i flera avseenden. Förr lockade 

jobbet i första hand för att inbringa pengar, men nu ser hon även socialt och 

rutinmässigt värde i att arbeta. På frågan ”skulle du säga att du jobbar för att du 

måste eller för att du vill?” svarar hon bestämt: ”för att jag vill”. Ända sedan 

hon blev less på skolan i nionde klass har hon velat jobba, men hon medger att 

det är först på sistone som hon verkligen känner sig mogen och motiverad till att 

börja arbeta. Hon strävar numera efter mer än den ekonomiska biten, och 

förhåller sig positivt inställd i arbetssökandet. Hon upplever att arbetet är viktigt.  

 
”Nu så har man andra vänner och man börjar bli mer vuxen, mogen, eh… jag har  

ett barn, jag måste liksom, o jag vill själv. Jag har gått hemma så länge nu, eh…  

asså, jag känner mig mer friskare liksom med o göra nånting. Mår bättre. Så det 

är väl det som får mig o va motiverad. Vilja jobba o komma igång. Få 

erfarenheter o… växa.” Sofia, 22. 

 

Tobias är också trött på att gå i skolan och känner sig redo att ge sig in i 

arbetslivet. Han strävar efter att flytta hemifrån och slippa att ständigt 

behöva låna pengar från mamma och pappa. Även Lisa bor hemma och hon tror 

att ett arbete skulle innebära att hon upplevde större självständighet. Tobias och 
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Lisa upplever den nuvarande tillvaron som påfrestande då de inte kan stå på 

egna ben. Däremot finns strävan efter- och viljan till arbete. 

 
”Jag tror det var i ettan… sommarlovet till tvåan, eller om det var sommarlovet 

till trean, då sa jag det till mamma att hittar jag ett jobb så då… hoppar jag av 

skolan liksom. Så jag vill jobba.” Tobias, 21. 

 

”Det känns ju tungt att liksom inte få nåt... Eller att inte ha nåt jobb heller... De e  

ju väldigt jobbigt att bo hemma.” Lisa, 22. 

 

Vi frågar Sofia om hon tror att hennes situation som ensamstående ung mamma 

kan hindra henne i jobbsökandet, varpå hon svarar att det enda hindret 

möjligtvis är att hon har svårare för att jobba kvällar och helger men i övrigt ser 

hon inget direkt som begränsar henne, hon strävar efter arbete och att ta sig ur 

den korttidsarbetslösa tillvaron.  

 
”Jag ser ganska mycket fra… asså fram emot o ha ett jobb. En sysselsättning  

liksom o att livet rullar på som det ska liksom.” Sofia, 22. 
 

Eva, som upplever arbetslösheten som väldigt påfrestande, finner motivation i 

att hålla sig sysselsatt på fritiden och att luta sig mot stödet från framför allt 

maken. Hon talar om hur viktigt det är för henne att ha saker att göra så att hon 

slipper sitta och älta att hon är arbetslös och istället finner avkoppling och 

njutning i tillvaron. Genom aktiveringen hanterar hon de oönskade 

upplevelserna inom den prekära tillvaron som långtidsarbetslös, hon strävar efter 

avkoppling och harmoni i tillvaron. 

 
”Jag handarbetar väldigt mycket o syr. Eh, påtar i trädgården, ja, reparerar  

gamla möbler o ja… det är ungefär, det är vad min sysselsättning oftast är på  

fritiden så att det… ja. O sen har jag ju mina barn och det kräver ju också sin tid  

(skrattar) så ja, det… jag har full sysselsättning på så sätt på fritiden.” Eva, 36. 
 

Just att kunna fylla tillvaron med meningsfulla aktiviteter är en nyckelstrategi 

bland informanterna. Chris tror att det är viktigt för arbetslösa att ta hand om sig 

själva för att orka med sin tillvaro och kunna förhålla sig till den på ett bra sätt. 

 
”Man måste må bra för att kunna orka. Och eeh... För att orka kunna skaffa jobb 

och sånt alltså för att orka jobba då måste man ha en bra kost och bra... Så man 

måste må bra alltså hälsan och sånt alltså... Så har man ett bra liv så orkar man 

med det.” Chris, 18. 
 

Micke stoltserar med att han mår bra och att det är det viktigaste för honom. Han 

tränar, äter rätt, har ett bra kontaktnät av vänner och känner sig överlag tillfreds 

med sig själv. Trots olyckan han har varit med om och den långa process han 

tvingats gå igenom för att komma tillbaka till något sånär arbetsduglig (75 %),  
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och att han i resten av sitt liv aktivt måste underhålla sin sargade fot så håller 

han huvudet högt, något som för honom är en strategi för att hantera sin tillvaro. 

 
”Nu lär ju jag mig Excel på det här stället, jag har ju nånting o göra, för Excel  

behöver du när du är spindel i nätet. Så det tragglar jag med, o det ska jag lära  

mig här. För då har jag sysselsättning varje dag, jag tycker det här e kul. För det 

gör jag för min egen skull. För det är jag som styr mitt liv. Det är ingen annan  

som kan göra det, det är jag som styr om jag ska ha ett jobb. Men det tråkiga är  

det att det är så svårt o få ett jobb.” Micke, 52. 

 

Både Frank och Sonja har haft en lång rad arbeten innan de blev arbetslösa. De 

har dock inga stora karriärsdrömmar i de skeden de befinner sig i nu, de önskar 

bara att få arbeta de sista åren fram tills det blir dags för pension. De strävar 

efter pensionen som upplevs ytterst åtråvärd i förhållande till den 

långtidsarbetslösa tillvaron. Men eftersom det är några år kvar till dess gäller det 

för dem att sträva efter arbete i först och främst, något som de upplever som 

svårt. 

 
”Ska det gå, ska det inte gå? Ibland känns det som det ska gå?” Frank, 55. 

 

”Om jag bara hade pengar kunde jag bli pensionär. Jag skulle inte tveka en  

sekund.” Sonja, 59. 

 

4.3 Avsaknad och rotlöshet i tillvaron 

Under denna rubrik presenteras upplevelser av rotlöshet och avsaknad som finns 

bland informanternas utsagor om tillvaron som arbetslös. Bland de 

långtidsarbetslösa framkommer avsaknad av den trygga anställningen i hög 

grad, medan de korttidsarbetslösa verkar uppleva rotlöshet i större mån i och 

med den korttidsarbetslösa tillvaron. Både avsaknad och rotlöshet är dock mer 

eller mindre centrala upplevelser bland långtids- respektive korttidsarbetslösa 

deltagare. Informanternas utsagor vittnar även om att vissa strategier tillämpas 

som förhållningssätt till avsaknaden och rotlösheten, en viktig sådan är att hålla 

sig sysselsatt- vilket även omvittnas i föregående tema (Strävan och integritet i 

tillvaron).  

 

Tobias upplever relativt hög grad av rotlöshet i tillvaron som korttidsarbetslös. 

Han berättar om hur vardagen såg ut under sin värsta period. 
 

”Ja, asså, låg i sängen hela dagarna. Gick upp, käka, satte mig vid datorn, låg i 

sängen, läste (körkorts) teori. Träffa kompisar sen framåt kvällen. Gick hem, 

käka, hjälpte till hemma typ diska o det… sen så vart det väl datorn framåt 

kvällen sen satt jag uppe hela natten typ.” Tobias, 21. 
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Tobias tröst i sin rotlöshet blev att umgås mycket med vännerna och att ägna tid 

åt sina intressen inlines- och förr även fotboll. Han svarar vidare på frågan om 

fritidsaktiviteterna är viktiga för honom. 
 

”Ja, ja så man liksom har nånting man kan göra på sidan av sådär liksom. va 

med kompisar o… Så man ändå håller igång” Tobias, 21. 

 

Lisa tycker också att det är viktigt att sysselsätta sig när den korttidsarbetslösa 

tillvaron upplevs som rotlös. Bland Lisas kompisar är det många som jobbar 

eller pluggar. Hon menar att de har glidit ifrån varandra genom åren, kanske för 

att kompisarna har mycket att göra och inte alltid har tid att träffas. 
 

”Det är tråkigt när man själv inte har så mycket att göra.” Lisa, 22. 

 

”Jag försöker sysselsätta mig lite så jag inte ska ha tråkigt.” Lisa, 22. 

 

Sonja pratar om att hon innan hon började på åtgärdsprogrammet brukade ställa 

ut saker på loppis och plocka svamp för att sedan sälja den. Det var en strategi 

för henne att sysselsätta sig under avsaknaden av anställningen, och samtidigt 

göra det hon kunde för att dryga ut ekonomin. 
 

”Man kanske inte tjänar jättemycket pengar men man har gjort något för att få 

ihop ekonomin.” Sonja, 59. 

 

När Chris får frågan om huruvida arbetslösheten påverkar hans vardag svarar 

han så här. 

 
”Nae, inte så mycket... Jag är inte så gammal än så jag har ju skolan att gå till... 

Men eeh, annars ja lite grann... Om jag skulle vara lite äldre då skulle inte jag... 

Då skulle jag sitta hemma och sånt alltså. Jag har en sysselsättning nu så, det är 

lugnt.” Chris, 18. 

 

Även Sofia tillfrågas om arbetslösheten påverkar hennes vardag.  
 

”Eh… Aa, det kan det göra. Blir ganska rastlös, det här med rutiner… Eh, vill ha 

saker o göra. Oftast. Ehm, få dagarna att gå, känna att man liksom har fått ut 

nånting av dagen o gjort nåt bra. Aa, så lite. Det tycker jag.” Sofia, 22. 
 

Idag när Sofia är aktiv inom ett åtgärdsprogram är hon dock aktivare än förr 

menar hon. Hon anser att hon lärt sig mer om hur det fungerar med att söka jobb 

och hur man går tillväga för att börja studera med mera. Denna kunskap har gett 

henne större självförtroende och en ”kick”. Nu förhåller hon sig till den 

korttidarbetslösa tillvaron genom att hela tiden ha saker att göra tillsammans 

med dottern, på så vis reduceras hennes upplevelser av avsaknad och rotlöshet.  
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”Om vi är lediga då hittar vi på saker kanske går till simhallen, o åker iväg till 

(park) kanske eller nån (lekplats) o hittar på asså med kompisar. Så hon får va 

med kompisar också. Sen träffar jag ju min familj ibland. Kanske 2-3 gånger i 

veckan. Så vi umgås ganska mycket också, sover över o hon är mycket med sina 

morbröder (…) Så… Nämen vi har det ganska, det är väldigt mycket med henne 

liksom jag gör inte så mycket annat än o va med henne.” Sofia, 22. 

 

Amir ser också till att hela tiden vara sysselsatt. Han uppmanar sig själv till 

denna ständiga aktivitet för att kunna utvecklas och röra sig ”framåt”, han vill 

inte fastna i avsaknad och rotlöshet, därför tillämpas aktiveringen som en 

strategi i förhållningssättet till den korttidsarbetslösa tillvaron. Denna krävande 

aktivering kan dock hämma hans välmående. 

 
”Jag har alltid varit liksom på linan du vet att jag har klarat mig, varje månad 

sådära. Men… Aa.”Amir, 22. 

 

Han blir tillfrågad om ”på linan” syftar till hans ekonomi. 
 

”Asså ekonomiskt, jag säger inte att det är kniven mot strupen, det är det inte, 

men liksom det är inte så bra som jag hade hoppats att det skulle bli. Är det inte 

för att det… det är liksom… Jag löser det alltid. Det gör jag. Men eh… Jag vill 

inte att det ska va så. Jag vill att det ska va liksom såhära… jobbet, hem, jobbet… 

då kan jag lägga till gymmet som jag vill som jag inte kan göra nu.” Amir, 22. 

 

Han får följdfrågan om det är bristen på pengar som hindrar honom från att 

gymträna. 

 
”Det är inte bara pengarna liksom det… eh vad är det, ett gymkort kostar 200 

kronor i månaden, det är inte så mycket. Men det är mer att det… Du vet, vad ska 

jag gå och gymma när jag har 100 andra grejer o tänka på… Du vet, när man går 

till gymmet känner jag att man har varit på jobbet, man vill ju du vet… inte tänka 

på nåt. Du vet så att man tränar ordentligt o så, o det kommer jag inte kunna 

göra. För att det är mycket annat som sitter uppe.” Amir, 22. 
 

Sonja hävdar att det blir extra viktigt som arbetslös att ha rutiner, annars kan 

man bli ”förslappad, förslöad eller uttråkad”. Det här pratar även Eva om som 

ser stort värde i sina fritidsaktiviteter hemma i trädgården och med barnen bland 

annat. Trots att Eva ser sig själv som fullt sysselsatt idag upplever hon inte 

denna sysselsättning som legitim på samma sätt som en tillvaro i arbete dock. 

Hon upplever avsaknad av en trygg anställning.   
 

”Det blir skillnad på det sättet. För här sitter man framför en dator och visst, man 

pratar några ord med dom som sitter i rummet, men det blir ändå inte det. Samma 

sak för ja, man har sina grejer, man sitter där framför datorn och man ser ju inte 

varandra så (…) det blir att man pratar på ett annat sätt på en arbetsplats.” Eva, 

36. 
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Det Eva verkar sakna ytterligare är att ha ett gemensamt syfte och ett ömsesidigt 

socialt utbyte med arbetskamrater om dagarna. Hon är tacksam över att delta i 

åtgärdprogramet, som fungerar som ett kompletterande förhållningssätt till 

upplevelsen av avsaknad för henne, men hon upplever att aktiviteten sker 

individuellt i större utsträckning. Man letar jobb till sig själv för sin egen skull 

här, en krävande sysselsättning som ger bristfällig avkastning. Även Sonja 

uppskattar åtgärdsprogramet då hon får möjlighet att söka jobb hela tiden. Här 

aktiverar hon sig också med diverse pyssel som hon tycker är roligt. Men allra 

helst vill hon ändå jobba. 
 

“Ja, jag skulle gärna vilja jobba… Eh… För det här är ju liksom nästan som å… 

Eh… Jag vet inte vad jag ska kalla det, (vuxenverkstad) är det ju en del som 

kallar det för…” Sonja, 59. 

 

Frank jobbar ständigt med att fylla vardagen med meningsfull sysselsättning, 

han menar att han inte längre tänker långsiktigt i den utsträckning han gjorde 

förr och att ha rutiner har blivit viktigare. Rutinerna ska ersätta det heltidsjobb 

han saknar just nu, därför schemaläggs en dag i taget som en strategi för att 

skapa mening och hantera upplevelsen av avsaknad och rotlöshet i tillvaron.  
 

“Jag ställer krav på mig själv. Vad ska jag göra idag? Jag planerar idag, vad ska 

jag göra imorrn. Jag planerar, veckoplanerar. Jag gör själv… Det är nånting 

med rutinerna som o jobba…” Frank, 55. 

 

Om man inte lyckas värdesätta tillvaron är man illa ute menar Micke. Han anser 

att han är sysselsatt till 75 % idag, de övriga 25 % tillägnar han sin fots 

rehabilitering. Han anser att han har ett fungerande förhållningssätt till 

upplevelsen av avsaknad och rotlöshet då han har fasta rutiner och tydliggör att 

han känner sig sund och kry och att det är det viktigaste. 
 

”Men många har jag sett som kommit i Fas 3, dom är vrak. För dom skäms så in i 

helvete dant över att dom inte har hittat ett jobb. O sen fått stämpeln Fas 3 i 

pannan. Ja dom är… Det syns på dom i kroppsspråk o allt. Allting. O ju sämre en 

människa mår desto mer destruktivt blir det. O sämre sköter dom om sig. För 

dom… man ser det mer och mer i samhället. Micke, 52 

 

Micke anser att det blir en slags ond cirkel- att ha taskigt kroppsspråk och att 

inte sköta om sig kan hänga samman med destruktivitet som han anser att många 

i Fas 3 idag lider av. Fas 3 har en negativ klang menar Sonja vidare. Hon tror att 

andra människor, de som egentligen inte vet vad denna tillvaro innebär, ser 

arbetslösa i Fas 3 som lata. Därför väljer hon att inte tala om för andra att hon 

befinner sig i Fas 3. Deskretionen fungerar som en strategi i hanterandet av 

avsaknaden av arbetet, hon vill inte skylta med den långtidsarbetslösa tillvaron. 
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”Man har ju inte vart ute på ett tag men det innebär ju inte att man är lat för det... 

Skulle man komma igång skulle man jobba lika mycket som dom andra.” Sonja, 

59. 

 

Just att ”komma igång” uppfattar både Sonja och Frank som väldigt svårt när 

man befinner sig i Fas 3 dock. Frank menar att han känner sig mindre attraktiv 

på marknaden och att folk ifrågasätter “varför är du så långtidsarbetslös?”. 

Sonja säger att: 

 
“Jobb föder jobb. Om man har ett jobb så är det lättare att gå över till ett annat 

jobb.” Sonja, 59. 

 

De talar här om att de vill slippa behöva förhålla sig till den långtidsarbetslösa 

tillvaron som präglas av upplevelser av avsaknad och rotlöshet, men att det är 

svårt att ta sig ur denna tillvaro när man befinner sig i Fas 3. 

 

4.4 Drömmen om Svenssontillvaron 

I nedanstående text beskrivs det som informanterna inte upplevs ha i tillvaron. 

Då ett återkommande tema i intervjuerna är ambitioner och längtan efter 

någonting annat än den förnärvarande tillvaron, är det väsentligt att även belysa 

vad de långtidarbetslösa och korttidsarbetslösa upplever vara en legitim tillvaro 

att sträva efter. Drömmen om Svenssontillvaron utgör en slags utopi bland 

informanterna. Både de långtidsarbetslösa och korttidsarbetslösa informanterna 

längtar bort från den prekära tillvaron som präglas av upplevelser av avsaknad 

och rotlöshet, och tillämpandet av strategier i förhållningssättet till 

arbetslösheten. De upplever att Svenssontillvaron är målet med strävan och 

integriteten i den arbetslösa tillvaron som de mer eller mindre befinner sig i. De 

långtidarbetslösa uttrycker en slags cynism i upplevelsen av den begränsade 

tillgången till Svenssontillvaron, medan de korttidsarbetslösas upplevelser av 

samma begränsade tillgång beskrivs i termer av naivitet nästan. Informanterna 

förhåller sig härmed på olika sätt till Svenssontillvaron, trots att samma mål 

eftersträvas.  

 

Följande citat skildrar hur informanterna upplever en drömtillvaro. Det blir 

tydligt att en röd tråd finns att urskilja i resonemangen. 

 
”Gå upp. Åka till jobbet. Jobba. Åka hem. Träffa flickvännen. Som en liksom, 

vanlig vardag typ.” Tobias, 21. 

 

”Ja, stiga upp på morgonen, ja, ha ett jobb å åka till. Jobba, komma hem. Ja. Ha, 

ja. Hela veckan o sen så lördag och söndag är man ledig, o inte känner att om 

telefonen skulle ringa så att man flyger i taket eller någonting (skrattar) för vem 

är det nu som vill någonting eller kräver nåt. Så att, ja. Det är väl min dröm.” 

Eva, 36. 
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”Alla vill väl ha ett bra jobb som man trivs med. Eh… Må bra o liksom va 

självständig o ta hand om min dotter o liksom ha… ha våra rutiner. Med jobb, 

dagis o… ha det så bra ställt som möjligt o göra nånting som jag trivs med och 

tycker om.” Sofia, 22. 

 

”Det är att jag skulle ha fru och barn och bo nånstans på landet utanför (stad), 

helst. Och typ ha ett jobb och eeh... Aaa, ha massa pengar och sånt. Vara lycklig 

typ.” Chris, 18. 

 

”Aa, det är att få ett jobb. Komma in i nätve… o kan börja slappna av där. För 

jag vet ju det att när, ett jobb är rena semestern. Mot va jag har haft.(…)” Micke, 

52. 

 

Det verkar som att Svenssontillvaron är av hög prioritet för informanterna, och 

en betydande förutsättning för den tillvaron är att ha en anställning. Vad är det 

som gör ett sådant liv så attraktivt i jämförelse med den arbetslösa tillvaron? 

Vad erbjuder arbetet som informanterna inte redan har? Så här resonerer några 

av informanterna. 

 
 ”Arbete är ju viktigt på grund av att då är du med i ett sammanhang. Människan 

verkar va sån att har du inget sammanhang, ja va ska vi då prata om? För alla 

frågar ju - va jobbar du med?”. Alla ska ha sin titel, o jag säger litegrann så här 

idag, av erfarenheter, men vadå titel?! Är det inte viktigare att veta vem fan man 

är som människa? O att du kan hantera livet som människa o va trevlig mot dina 

medmänniskor, än att du spelar en roll i livet. Du är en männi… du är den här 

rollen när du går in på ditt jobb, men vem fan är du privat? Är du tvådelad? Vem 

fan är du?” Micke, 52. 

 
”Alltså… när jag va arbetslös så… då kunde jag sitta uppe typ hela nätterna och 

inte göra någonting o… bara ligga i sängen o liksom o bara titta på film o… bara 

ligga typ hela dagen i sängen. Men jag… nu när jag går här (på åtgärdsprogram) 

så blir det ju gå och lägga sig framåt 11 eller nåt o sen, ja, gå upp på morgonen. 

Och hålla igång.” Tobias, 21. 

 

”Du behöver inte tänka. Oh shit, jag vill visst ha en kaffe till ute. Men när du är 

arbetslös, du går aldrig ut o fikar, du går aldrig ut o äter, du går aldrig ut på bio. 

Du är tvungen o hålla i dina pengar. För o få ihop ett. Det är hela tiden o tänka 

sig för, tänka sig för, tänka sig för. Men det tänker inte folk på när dom har jobb. 

Men när dom har jobb så tittar dom utåt -aa, den där gör inget, den där gör 

inget- hela tiden tittar dom på alla andra, men titta på er själva! Varför tittar ni 

på alla andra, titta på dig själv! Vill du förändra nånting då är det du som ska 

förändra nånting. Det kan inte andra göra åt dig. Så vi har ett litet dumt klimat.” 

Micke, 52. 

 

”Man släpper inte även att man vet, när klockan är 5 så kan ingen få tag i mig. 

Det är att, man är skyldig mellan 8-5 att vara upp, liksom ha telefonen vid sig o, 

mm då släpper man inte den automatiskt på nåt vis. Man är liksom alltid 

uppdaterad o aa. När det är helg, ja då blir det ändå att man läser, aa, det här 
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är… därför att komma in, ja man går ändå in o tittar ifall, man vill va först. (…) 

Så pressen blir ju liksom att, man slappnar inte av på helgen heller.” Eva, 36. 

 

Svenssontillvaron präglas av trygghet- som gärna verkar sammankopplas med 

en arbetsplats man trivs med och som ger fast rutin och inkomst. Först när 

inkomsten är säkrad kan man slappna av och njuta av tillvaron tillsammans med 

familj. Varför är då Svenssontillvaron just en dröm för informanterna och inte 

verklighet? Micke resonerar så här: 

 
”Det enda jag behöver tänka på det är att komma in på ett jobb, men det tråkiga 

är ju det men å andra sidan, varje CV o varje jobb jag söker, amen dom vill ju 

inte ha mig! Ska jag behöva gå under bordet och knäckas fullständigt i psyket 

över att ingen vill ha mig? Nej men det kan jag väl inte! Jag gör va jag kan göra o 

sen får jag se till o njuta av livet i alla fall. O vända på det här, nu har jag skickat 

iväg de o de, en dag kanske det blir napp, men vill ingen anställa mig v… va ska 

jag då göra?” Micke, 52. 

 
”Ja, det tråkiga är ju det att (harklar sig) alla kan inte ha jobb. Det vet alla 

partier om. 4-5 % ska va arbetslösa för ett samhälle ska funka som det ska o va. 

För att dom som kan konsumera ska kunna konsumera. Men det sjuka är ju det att 

dom sänker ju den där nivån så lågt så dom som hamnar i Fas 3, dom får ju ingen 

köpkraft. Men dom i Fas 3 behöver ju också få en liten köpkraft. O det gagnar ju 

bara samhället- ingen förlorar på, så därför fattar jag inte att dom tänker som 

dom gör, men då har väl den där jantelagen, dom som inte har jobb dom ska 

bestraffas. Dom kan vi sparka på. Men det beror ju på att (harklar sig) dom som 

har jobb sitter där uppe. Dom mår ju inte bra själva för dom jobbar ju för mycket. 

Dom skulle ju egentligen vilja jobba 40-50 % men dom, en del jobbar 80-100 

eller 200 timmar i veckan. För att dom ska hinna med sin karriärgrej o ungar o 

båtar o all lyx o… allt va man nu ska ha. Så mycket byggs ju på prylar idag. Man 

har ju sett det ”har grannen bytt bil? Amen då måste ju vi byta bil, aom, det, 

barnvagn med, har dom köpt båt?? Amen åhh! Shit vi låna alltihop. Nu blir vi 

tvungna o flytta!” – lyxfällan.” Micke, 52. 

 

För Frank, som kom till Sverige på 90-talet, har integrationsprocessen upplevts 

som lång och svår.  

 
”Det var jättesvårt alltså... Jag fick komplettera mina gymnasiegrejer. Jag gick på 

folkhögskola och läste... svenska för... Intensiv... Jag läste natur... natur... natur... 

naturlinjen för att komma in på universitetet. Jag har kompletterat med engelska, 

jag läste allt möjligt. Jo det var inte lätt o komma in på tekniska utbildningen på 

svenska... Som fackspråk alltså. Det var svårt.” Frank, 55. 

 

Han har genom åren arbetat hårt för att utbilda sig på nytt, lära sig nya språk och 

anpassa sig till ett nytt land. Några jobb har han haft i Sverige men sedan 2007 

har det varit tungt. Även Sonja har svårt för att hitta jobb, så här lyder hennes 

teori om varför. 
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”Det är ju mindre jobb, dom har ju tagit bort massor med jobbtillfällen. Förr då 

hade ju alla jobb. Då kunde man ju... På dan bara... Gå ut o sen hade man ett 

jobb men så är det ju inte... Dom har ju tagit bort väldigt mycket jobb. Du ser ju 

bara på.. Vad heter det... Matbutiker... Dom har ju sån här självscanning, då 

behöver dom ju inte kassörskorna. Det blir ju mindre och mindre jobb på alla 

arbetsplatser. Tyvärr.” Sonja, 59. 

 

Amir upplever att han har svårt för att känna sig nöjd, han blickar alltid framåt 

för att nå sina höga mål. Att ha deltidsarbeten och inkomst till exempel räcker 

inte för honom, han höjer ständigt ribban för sig själv och ser alltid upp till de 

som har det bättre ställt.  

 
”Du vet, alla… När man är yngre du vet, man har höga förhoppningar om sig 

själv. Man vill ju va en, alla tänker ju att aa, men man ska ju jobba på ett bra 

företag, tjäna bra o sådära. Sen när man är, där man är just nu, när man inte 

tjänar så bra o sådära, sen, man kollar ju alltid på dom som har det bättre. 

Liksom jag kollar ju inte på dom som, som jag vet, som har det sämre som s… 

amen jag är bättre än dom. Det gör man inte. Man kollar på dom som har det 

bättre som kanske tjänar 22-23 efter skatt. Sådära. Då ser man amen, fan, där vill 

jag va. Just nu. Jag tycker att jag borde va där nu eftersom jag är 22. Sen när jag 

är 25 kanske, det måste bli bättre då! Amir, 22. 

 

Längre fram i intervjun framkommer det även bland vissa att det finns 

ytterligare en längtan bortom ”prioritet ett” (Svenssontillvaron). Även här finns 

en röd tråd att urskilja. 
 

”Spara. Resa. Jag har bara flugit en gång i mitt liv så det… Så det är någonting 

jag vill göra… Resa till Thailand… sen… bara åka någonstans.”  Tobias, 21. 

 

”Ah… Jag vet inte faktiskt… Sitta på stranden! Knäppa en öl, sitta o njuta. det är 

en… En chill dag.” Amir, 22. 

 

”Asså jag vill… jag vill typ leva bra. Eh… va lycklig liksom. Med en familj o… 

resa o liksom… Ja tä, jag vet inte, asså man drömmer ju mycket men man tänker 

ju ändå att det liksom aa, det får va en dröm. (Skrattar) Nej men typ… ett stort hus 

utomlands, kunna va där o ha ett bra jobb som ändå liksom… inte är för jobbigt 

kanske men ändå ha det jättebra ställt.” Sofia, 22. 

 

”Prioritet två” skildras i form av ekonomisk trygghet och reducering av 

arbetslivets måsten.  

 

4.5 Resultatsammanfattning 
I detta avsnitt summeras resultatet kortfattat, förhoppningen är att följande 

sammanställning kan knyta ihop eventuellt lösa trådar och väcka tankar hos 

läsaren. Vidare kommer dessa resonemang att utvecklas i diskussionsavsnittet 

som följer detta kapitel.  
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Under intervjutillfällena med informanterna framkommer det att upplevelsen av 

att vara arbetslös beskrivs i form av en prekär tillvaro. Bland de 

långtidsarbetslösa informanterna upplevs tillvaron prekär framförallt i fråga om 

ekonomisk brist, påtryckningar från utomstående, och avslag på diverse 

jobbansökningar. Bland de korttidsarbetslösa upplevs tillvaron prekär i andra 

avseenden. De talas i termer av rastlöshet och förväntan på vad framtiden har 

(eller inte har) att erbjuda. De långtidsarbetslösa tillämpar vissa strategier i 

förhållningssättet till den prekära tillvaron, strategier som de anser är rent 

nödvändiga i det tuffa arbetsklimatet som ställer höga krav. En av dessa 

strategier är att inte vara fullt ärlig i möten med nya människor och i 

ansökningsbrev till exempel, det gäller att inte skylta med sin 

långtidsarbetslöshet.  De korttidsarbetslösa nämner inget direkt behov av att 

förhålla sig på liknande sätt till den prekära tillvaron, det krävs 

inga ”försvarsstrategier” då dessa inte befunnit sig i arbetslösheten lika 

påtagligt.  

 

Det framkommer dock att tillvaron som arbetslös även präglas av upplevelser av 

strävan och integritet. De arbetslösa strävar efter arbete och ställer mer eller 

mindre krav på säljandet av den egna arbetskraften. Informanternas utsagor 

tyder på att de långtidsarbetslösa har mer omfattande restriktioner i jämförelse 

med de korttidsarbetslösa, en sådan restriktion är till exempel att inte söka jobb 

bara för att söka jobb, det gäller att jobbet ifråga motsvarar den egna 

erfarenheten och kompetensen. En annan mentalitet finns att urskilja bland de 

korttidsarbetslösa individerna som karakteriseras av en ivrig förväntan på att få 

in en fot på arbetsmarknaden, till en början åtminstone.  Härigenom har de 

korttidsarbetslösa förhållandevis låga krav på arbetet. De långtidsarbetslösa ser 

restriktionerna som ett sätt att värna om integriteten, det talas om att det gäller 

att sträcka på sig och att inte låta sig kuvas bland annat. De korttidsarbetslösa 

upplever snarare att man bör vara sig själv och tillmötesgående i arbetssökandet, 

en av dem ställer endast krav på att få betalt för utfört arbete till exempel. Det 

framkommer också att förhållningen till sin strävan och upprätthållandet av 

integriteten bör vara att se till att må bra, gärna genom sysselsättning med olika 

slags aktiviteter, det är långtids- och korttidsarbetslösa överens om.  

 

I informanternas utsagor förekommer också upplevelser av avsaknad och 

rotlöshet i samband med den arbetslösa tillvaron. Föremål för avsaknaden är i 

första hand en trygg anställning och i andra hand vad denna medför- exempelvis 

ekonomisk lättnad, rutinmässigt tidsschema, visst socialt utbyte och en 

meningsfull sysselsättning. Rotlösheten bottnar i oförmågan att förankra den 

egna identiteten i yrket- de arbetslösa har inget yrke och kan därigenom ha svårt 

för att hävda sig. Flera informanter finner nämligen frustration i att inte kunna 

försörja sig själva och att ständigt behöva visa sig attraktiva för eventuella 

arbetsgivare. Det talas om att åtgärdsprogrammet inte utgör samma legitima 



  

38 

 

dagssysselsättning som ett jobb skulle göra bland de långtidsarbetslösa och 

härmed är avsaknaden central. Bland de korttidsarbetslösa återkommer 

utlåtanden om upplevd rastlöshet i samband med arbetslösheten vilket snarare 

kan kopplas till rotlöshet. Återigen är informanterna dock överens om att en 

nyckelstrategi i förhållningen till upplevd avsaknad och rotlöshet är att hålla sig 

aktiverad.     

 

Alla informanter får vidare under intervjuerna tillfälle att berätta om drömmar 

och en önskvärd tillvaro, det blir häri tydligt att motivet till strävan som nämnts 

tidigare är att få en trygg anställning och att vidare kunna vara självständig och 

leva lyckligt tillsammans med familj. Drömlivet är en slags Svenssontillvaro 

helt enkelt, både bland de långtids- och korttidsarbetslösa deltagarna. Genom 

den trygga anställningen finns möjlighet för vissa korttidsarbetslösa att flytta 

hemifrån och vissa långtidsarbetslösa att förkasta de ”vita lögnerna”. Den trygga 

anställningen kan erbjuda avslappning och välmående för den som inte tar den 

för givet upplever de långtidsarbetslösa. I ”tema drömmar” finns orsak till att 

misstänka att de långtidsarbetslösa överlag ser sin karriär-Peak bakom sig, och 

snarare längtar efter anställningen för att få lite lugn och ro, och att slippa 

tillämpa defensiva strategier i vardagen. Bland de korttidsarbetslösa finns dock 

ännu en dimension av drömmandet. De suktar efter anställning i första hand, 

men har ytterligare ambitioner om att resa och leva välbärgat.       
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5. Diskussion 
 

Detta kapitel syftar knyta ihop insamlad empiri från resultatavsnittet med 

tidigare forskning och sociologisk teori från kapitlet ”Teoretisk referensram” i 

diskussionsform. Vidare kommer vissa slutsatser att dras och förslag kommer att 

ges för vidare forskning.  

5.1 Resultatdiskussion 

Den prekära tillvaron  

Arbetsinnehavare respektive arbetslösa utgör en dualitet, vilket innebär att 

förutsättningen för den ena kategoriseringens existens är att också den andra 

existerar, de är beroende av varandra (Elias & Scotson, 1999). Om alla hade 

arbete skulle begreppet arbetslöshet inte finnas och vice versa. Samhällsnormen 

idag uppmanar till att ha ett (eller flera) arbeten och att därigenom fylla en 

funktion för samhället och rent privat genom livnäring etcetera (Garsten, 2008). 

Detta innebär att de flesta människor vill ha jobb av den ena eller andra 

anledningen och det är härigenom det uppstår omfattande problem. De anställda 

utgör de etablerade på arbetsmarknaden där de arbetslösa blir outsiders (Elias & 

Scotson, 1999). Att vara etablerad på arbetsmarknaden innebär många fördelar 

som de etablerade arbetarna lätt tar för givet menar flera av informanterna. Som 

arbetsmarknadens outsiders upplever många arbetslösa tillvaron som prekär och 

olustig på olika sätt. Eva upplever att hon övervakas och jagas av myndigheter 

som hon är beroende av för sitt leverne, Micke säger att han upplever arbetet 

som rena semestern i jämförelse med den långtidsarbetslösa tillvaron, och Frank 

upplever ångest i samband med alla jobbansökningar han får avslag på. 

 

De korttidsarbetslösa svävar någonstans mellan etablerade och outsiders då de 

inte har varit utan arbete tillräckligt länge för att räknas som outsiders men 

heller inte etablerats på arbetsmarknaden ännu (Elias & Scotson, 1999). Amir 

säger ”Att man är arbetslös, eller jag är inte arbetslös är jag inte… men jag är 

inte, jag har inte jobb heller.”. Denna tillvaro är prekär på annorlunda premisser 

gentemot de långtidsarbetslösas. Dessa korttidsarbetslösa är fortfarande unga 

och det finns en större acceptans gentemot unga arbetslösa än de äldre 

långtidsarbetslösa då ungdomar förväntas testa sig fram på olika banor och 

skaffa sig nya erfarenheter (Castells, 2000). De prekära upplevelserna av den 

korttidsarbetslösa tillvaron ter sig således karakteriseras av exempelvis 

rastlöshet snarare än ångest som nämnts bland de långtidsarbetslösa. Tobias 

säger att han bara gick hemma innan han kom i kontakt med åtgärdsprogrammet 

och Chris tror att han kan få ordning på sov- och matvanor om han bara fick ett 

jobb.   

 

Bauman (1998) hävdar att arbetet är förknippat med kollektivet. I dagens 
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samhälle är det dock en konsumtionsetik som gäller snarare än arbetsetik, vilket 

leder till att samhället i större utsträckning individualiseras. Det blir upp till var 

och en att finna anställning och vidare tillfredsställelse genom konsumtion. Hela 

tiden gäller det att sälja sig själv och den egna arbetskraften för att kunna 

konsumera alltmer och bättre varor och upplevelser. Konsumtionsnormens ideal 

befästs i paradoxen att vara tacksam- men aldrig nöja sig, det gäller att hela 

tiden reproducera konsumtionen. Konsumtionen fyller åtminstone två syften, för 

det första är den avgörande i den civiliserade värden för att kunna uppfylla de 

mest basala behoven, såsom dryck och matinköp. För det andra är konsumtionen 

väsentlig för människors självständighet och identitetsskapande. Sonja menar att 

hon får vända på pengarna varenda månad, och att det upplevs som mest 

frustrerande i hennes långtidsarbetslösa tillvaro. Även Eva pratar om frustration 

över att få 65 % av sin dåvarande lön. Härigenom tydliggörs vikten av att kunna 

konsumera och för de arbetslösa innebär den bristande ekonomin ett dubbelt 

utanförskap, vari individen, genom att vara både arbetslös och konsumtionslös 

avviker från samhällsnormerna och inte räknas som fullbordad 

samhällsmedborgare enligt Bauman (1998). 

 

De arbetslösa har i regel arbetsinnehavare i sin närhet som inte har samma 

problem med att konsumera, det finns därför risk för att den arbetslöse även 

går miste om sociala aktiviteter. Fastän konsumtionen är en individuell 

aktivitet kan individen konsumera kollektiva upplevelser som leder till 

gemenskap (Bauman, 1998). Då de arbetslösa är konsumtionslösa outsiders 

från arbetsmarknaden tillämpas olika förhållningssätt till positioneringen, vari 

olika strategier finns att urskilja, åtminstone bland de långtidsarbetslösa som 

berörs i högre grad av den prekära tillvaron. ”Talar du om att nae, jag är i Fas 

3, aej dom kapar dig efter knäna. Du är ingen, du är borta på en gång. Så 

därför säger jag att jag studerar. Jag säger inte att jag är i Fas 3. Jag vill inte 

ha ut det här ryktet - nae, men han e i Fas 3.” säger Micke. Eva förhåller sig 

också till tillvaron genom att ta till lögnen i de lägen det fordras, hon menar att 

lögnen är nödvändig i jobbansökan för att inte ”hamna i papperskorgen”. 
  

Garsten (2008) pratar om den flexibla arbetsmarknaden som etableras alltmer. 

Hon menar att, bemästrar man de krav som ställs på den flexible arbetaren kan 

denne skatta sig lycklig i den tillvaro som erbjuds: spännande möjligheter att 

upptäcka olika platser i världen, olika arbetsformer, varierande arbetstider och 

ett stort utbud av karriärsvägar. Dessa fördelar förutsätter dock ett stort 

engagemang och förmågan att när som helst kunna vända kappan efter vinden. 

Förutsättningar som långt ifrån alla har idag, bara en sådan sak som att ha en 

familj eller endast en partner kan vara tillräckligt skäl för att inte kunna erbjuda 

arbetsgivaren tillräcklig mobilitet (Garsten, 2008). Sofia är ett typexempel på 

just detta. Hon är väldigt motiverad till att börja jobba och ställer inte speciellt 

höga krav på arbetet ifråga, dock tvingas hon ta hänsyn till sin 2-åriga dotter 
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som hon försörjer på egen hand. Hennes situation begränsar henne delvis från att 

jobba kvällar och helger, förmodligen hämmas mobiliteten också då stödet från 

familj och vänner i hennes närhet betyder mycket för henne. Detta resulterar i 

upplevelser av en prekär tillvaro. 

 

Amir är ytterst självständig och sysselsätter sig från morgon till kväll med 

åtgärdsprogram och deltidsjobb. Det enda kravet han ställer är att få betalt för 

utfört arbete, han torde därmed vara den ideale flexible arbetaren, men han 

upplever inte tillvaron som tillfredsställande. Han lever prekärt, ”på linan” och 

förmår inte unna sig själv den fritidssysselsättning han skulle vilja ha egentligen, 

gymträning. Castells (2000) skulle säga att han är fast i den permanenta 

tillfälligheten som präglas av otrygghet och identitetsförvirring. Föga 

förvånande kan frustration uppstå då den flexible arbetaren följer de implicita 

normer som åläggs henne/honom i form av mobilitet, tillgänglighet och 

effektivitet bland annat, men inte får något erkännande för mödan (Garsten, 

2008).   

 

Strävan och integritet i tillvaron 

Enligt Habermas (1987) måste system- och livsvärlden hela tiden vara 

sammanflätade. Tendensen är dock att systemvärlden får allt större inflytande 

över livsvärlden, vilket innebär att det är pengar och makt som styr handlandet 

snarare än det kommunikativa som annars kännetecknar livsvärlden. När 

kommunikationen sker med gemensamma symboler råder en ömsesidig 

förståelse, men när handlandet börjar rationaliseras utifrån pengar och makt 

skapar det egoism. När systemvärlden tar över livsvärlden riskerar, enligt 

Habermas (1987), de som inte innehar tillräckligt med styrningsmedier att 

lämnas bakom. Arbetsmarknaden kan inbegripas som ett system och 

rationaliseras därmed utifrån makt och pengar. I följande text används begreppet 

arbetsvärld som skildrar en slags systemvärld i form av arbetsmarknaden i syftet 

att lättare applicera Habermas (1987) resonemang på förehavande studie. Utifrån 

informanternas egna utsagor konstateras här nedan att arbetsvärlden har stor 

inverkan på livsvärlden, de arbetslösa lever i en prekär tillvaro, vilket redogörs 

ovan. Dock är det viktigt att poängtera att det också finns strävan och integritet 

inblandat i informanternas upplevelser av den arbetslösa tillvaron. De strävar 

efter trygga anställningar och ställer mer eller mindre krav på arbetet i syftet att 

värna om den personliga integriteten.    

 

Frank säger att han inte söker vilket jobb som helst, det är viktigt att han får 

nytta av sin utbildning och sina tidigare erfarenheter på det nya arbetet, Lisa och 

Micke pratar om att man ska vara sig själv, och inte låta sig ”kuvas” i sökandet 

efter anställning. Amirs enda krav på anställning är att få betalt för motsvarande 

arbete. I en jämförelse mellan Franks och Amirs krav på arbete blir det tydligt 
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att restriktionerna kan urskiljas desto mer bland de långtidsarbetslösa, som i 

denna studie tenderar att vara något äldre än de korttidsarbetslösa. De upplever 

att strävan och integritet är rena nödvändigheter i tillvaron som långtidsarbetslös 

i sökandet efter jobb. De tycker att det är viktigt att stå upp för sig själva och 

våga ställa krav utifrån den egna förmågan och kompetensen. 

 

Samtidigt hänger ett ständigt orosmoln i form av arbetslösheten över de 

långtidsarbetslösa, vilket kan göra att det känns svårt att slappna av, de känner 

att de har press på sig (Andersson, 2006). De är underordnade och i vissa fall 

även i beroendeställning till arbetsvärlden, de måste söka arbeten för att få 

ersättning (Ibid.). Sonja vill helst gå i pension men har inte ekonomi som räcker 

till, Frank har inga grandiosa karriärdrömmar men vill även han arbeta de sista 

åren fram till sin pension. Den upplevda frustrationen i att sakna styrmedierna 

pengar och makt kommer till uttryck i stort eftersom den upplevda verkligheten 

som arbetslös följer med i arbetsvärlden (under den jobbsökande 

sysselsättningen) likväl som i livsvärlden (Habermas, 1987). Ständigt gäller det 

att vara anställningsbar (Garsten, 2008), och härigenom förhåller sig de 

långtidsarbetslösa motarbetande till arbetsvärldens intrång genom att aktivera 

sig och skapa rutiner (Ball & Orford, 2002). ”Jag är ganska målstyrd. Jag vet 

egentligen vad jag vill göra med varje dag, jag har mål med varje dag 

egentligen.” Säger Olof. Strävan och integritet fungerar således som en strategi i 

förhållningen till arbetsvärldens intrång.   

 

Bland de korttidsarbetslösa råder inte riktigt samma mentalitet, därför uppfattas 

inte heller hotet från arbetsvärldens intrång som lika påfrestande. Sofia säger 

”Jag ser ganska mycket fra… asså fram emot o ha ett jobb. En sysselsättning 

liksom o att livet rullar på som det ska liksom.”.  En viktig orsak till den skilda 

mentaliteten är att de korttidsarbetslösa inte i samma utsträckning upplever 

verkligheten som arbetslös. De har inte befunnit sig i arbetslöshet tillräckligt 

länge för att uppleva samma prekära tillvaro och frustration, de befinner sig 

snarare närmare den permanenta tillfälligheten (Castells, 2000). När samhället 

dessutom har en mer accepterande attityd gentemot yngre korttidsarbetslösa ter 

det sig naturligt för dessa att själva acceptera den egna arbetslösheten förutsatt 

att den uppfattas som just tillfällig (Garsten, 2008). Dock upplever flera av de 

yngre informanterna viss oro ändå i samband med arbetslösheten. De är 

oförutsägbart tålmodiga i sökandet efter en trygg anställning, men ständigt lurar 

en medvetenhet och olust inför att kanske inte få den efterlängtade anställningen 

trots allt (Ibid.). ”Det känns ju tungt att liksom inte få nåt... Eller att inte ha nåt 

jobb heller... De e ju väldigt jobbigt att bo hemma.” säger Lisa. 

 

Vidare pratar informanterna om hur viktigt det är att behålla sin integritet, och 

att inte gå med på vilka krav och villkor som helst i sökandet efter anställning. 

Amir vill inte beblanda sig med svartarbete, och Olof och Tobias lämnade sina 
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arbeten när det inte kändes bra längre till exempel. Några viktiga aspekter i 

letandet är att arbetet erbjuder rättvis inkomst, social stimulans, rotfasthet och 

fasta arbetstider. En trygg arbetsplats är föremål för de arbetssökandes strävan 

kort sagt. Dessa anslag går helt emot den moderna arbetsformen som 

uppmuntrar till individualitet, mobilitet, oregelbundna arbetstider och ständigt 

fokus i syftet att erbjuda arbetsgivaren största möjliga flexibilitet och effektivitet 

(Garsten, 2008). I denna brutala strävan efter att allt ska gå så snabbt, bra och 

smärtsamt som möjligt i arbetssammanhang riskeras dock individen att förloras 

istället för att uppmärksammas. De anställda tenderar att alieneras i den 

arbetsmarknad som tillämpar otrygga villkor och ständigt utgör hot om 

individens utbytbarhet (Castells, 2000). Arbetaren blir bara en bricka i spelet 

som när som helst kan ersättas med någon annan, och det är kanske just 

härigenom som det blir tydligt att de lite äldre arbetslösa förhåller sig kritiska. 

De har överlag bredare kunskaper och erfarenheter angående arbetsvärlden och 

menar att det är nödvändigt att stå upp för sig själv. ”För det är jag som styr mitt 

liv. Det är ingen annan som kan göra det, det är jag som styr om jag ska ha ett 

jobb. Men det tråkiga är det att det är så svårt o få ett jobb.” menar Micke. 

 

Den faktiska arbetsmarknaden går emot de arbetslösas, framför allt de 

långtidsarbetslösas, egna preferenser. Deras strävan efter trygg anställning delas 

av många konkurrenter på marknaden och deras ambitioner kan därmed vara 

svåra att motsvara i realiteten. Enligt Castells (2000) blir det viktigt att dessa 

individer är beredda att ta en flexibel anställning fastän de egentligen vill ha fast 

anställning på heltid. Genom att rätta sig efter den flexibla arbetsmarknaden kan 

de göra sig själva anställningsbara. En flexibel anställning torde väl ändå vara 

bättre än ingen anställning alls? Det beror på vem som tillfrågas då detta kan 

vara en fråga om integritet. Frank vill ha användning av sin utbildning i det nya 

jobbet, Micke vill vara ”spindel i nätet” och få nytta av sina Excelkunskaper, 

och Eva vill inte vara springvikarie längre. Dessa restriktioner hämmar 

anställningsbarheten och gör dem till, Anderssons (2006) ord, mindre 

Kompetenta Arbetssökare. 

 

Den enskilde individen gör en avvägning mellan karriären och andra 

livskvaliteter i jobbsökandet, det är viktigt att arbetskraven inte inkräktar på 

integriteten. Som nämnts ovan verkar det förståeligt att en äldre etablerad 

arbetslös inte på samma sätt som en ung oerfaren arbetslös är beredd att ta på sig 

vilka arbetsvillkor som helst. Detta kan delvis bero på stolthet, har man en 

omfattande utbildning/erfarenhet kan det kännas tungt och rent av kränkande att 

arbeta med något som man är betydligt överkvalificerad för. Dels kan det bero 

på att man rent fysiskt inte klarar av krävande arbetsvillkor om man kommit upp 

lite i åldern till exempel, och det kan även bero på att man helt enkelt inte tycker 

att det är värt det. Karriären kanske inte väger tyngre än andra livskvaliteter, 

som att kunna finnas där för familjen eller känna att man har kontroll över den 
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egna kroppen och tiden överhuvudtaget.  En strategi i och med den oönskade 

arbetsformen skulle kunna vara att se den flexibla anställningen, som Garsten 

(2008) uttrycker det, som en språngbräda till vidare önskad anställning. Risken 

med tillämpandet av den infallsvinkeln är dock att den åtråvärda anställningen 

aldrig inträffar. 
 

Avsaknad och rotlöshet i tillvaron 

Ovan konstateras att de arbetslösa är outsiders i förhållande till etablerade 

arbetsinnehavare. Vidare finns ytterligare ett perspektiv som kan appliceras på 

Elias och Scotsons (1999) etablerade och outsiders, vari de långtidsarbetslösa 

utgör de etablerade gentemot de korttidsarbetslösa. I det här fallet är 

etablissemanget inget önskvärt- tvärt om. Eftersom yrket ofta sammanlänkas 

med individens identitet blir det ibland svårt för de arbetslösa att komma in i 

sociala nätverk och hitta samtalsämnen. Micke berättar ”Människan verkar va 

sån att har du inget sammanhang, ja va ska vi då prata om? För alla frågar ju- 

va jobbar du med?”. En etablerad arbetslös finner istället identitet i 

arbetslösheten och reproducerar vissa normer som tillskrivs i denna bisarra 

tillvaro, lite liknande Anderssons (2006) svarta diskurs. På grund av att dessa 

etablerade ses- och ser sig själva som odugliga i viss grad får de ständigt kämpa 

med att förkasta lathetsstämpeln och bevisa sig värdiga som medborgare 

(Andersson, 2006). 

 

Överlag, menar Andersson (2006) att det finns frustration i stor utsträckning 

bland etablerade arbetslösa, de anser sig inte ha tillgång till det vördade arbetet 

och de finner ingen legitim förklaring till varför just de inte får vara delaktiga. 

De är ”vanliga” människor med mer eller mindre utbildning, erfarenhet och 

ambitioner, ändå tycks de vara otillräckliga för en trygg anställning. Härigenom 

reproduceras den svarta diskursen av de långtidsarbetslösa, enligt Andersson 

(2006). Eva och Sonja upplever att de har full sysselsättning men känner ändå 

avsaknad efter en trygg anställning, tillvaron i åtgärdsprogrammet är de 

tacksamma över att ha, men denna uppfyller inte de mål och den trygghet de 

strävar efter. Frustrationen riktas även mot ”avvikare” inom den etablerade 

skaran arbetslösa som förringar föreställningen om långtidsarbetslösa (Elias & 

Scotson, 1999). Genom att vara eller framstå som lat och utsatt avviker vissa 

från de implicita normerna som yrkar individuell styrka, drivkraft och positiv 

inställning bland de etablerade arbetslösa. Dock finns det en ambivalens hos den 

”ideala etablerade arbetslöse” då denne bör framstå som ett offer på alla sätt och 

vis, men inte i något avseende bör uppfattas klä sig i en offerroll. För så fort den 

etablerade arbetslöse talar i termer av ”stackars mig” finns en risk att uppfattas 

som lat.  ”Man har ju inte vart ute på ett tag men det innebär ju inte att man är 

lat för det... Skulle man komma igång skulle man jobba lika mycket som dom 

andra.” säger Sonja. 
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Genom det här perspektivet står de korttidsarbetslösa i kontrast till de etablerade 

arbetslösa, som outsiders (Elias & Scotson, 1999). Dessa outsiders har inte 

samma insikt i vad den levda verkligheten som arbetslös innebär och upplever 

inte stämplingen lika påtagligt. Härmed finns inget behov eller intresse av att 

tillämpa inbördes normer och strategier för att hantera vardagen. Vidare finns 

det tendenser som visar på att de korttidsarbetslösa i större mån upplever 

rotlöshet snarare än själva avsaknaden av arbete. Rotlösheten kan enligt Castells 

(2000) bottna i samhällets förväntningar på den unge arbetslöse som hänvisar till 

en explorativ nyfikenhet och strävan efter att utforma identiteten och att hitta sin 

egen ”arbetsväg”. Det är med andra ord ”meningen” att unga arbetslösa ska 

uppleva viss förvirring i samband med identitet och arbete under en begränsad 

period.  Den här tillvaron präglas av ivrig förväntan och oförutsägbar 

tålmodighet, man skulle nästan kunna se karaktären som naiv i jämförelse med 

de etablerades cynism gentemot arbetsmarknaden. (Se återigen jämförelsen 

mellan Franks krav på arbete som han menar bör motsvara utbildning och 

erfarenhet, i relation till Amirs enda krav på arbete- att få legitim lön för 

mödan). Den oförutsägbara tålmodigheten kan vara avgörande i övergången från 

”ung, driven arbetssökande” till ”gammal, cynisk arbetslös”. Det finns 

förmodligen en gråzon för hur mycket avslag och negligering en arbetssökande 

klarar av, och bortom den ersätts denna tålmodighet med- antingen en 

anställning, eller en känsla av meningslöshet och möjligtvis etablering av 

arbetslösheten.   

 

Återigen finns det, i enighet med Ball och Orfords (2002) resultat, strategier i 

form av sysselsättning att urskilja i informanternas förhållningssätt till 

upplevelser av avsaknad och rotlöshet i tillvaron. ”För att orka kunna skaffa 

jobb och sånt alltså för att orka jobba då måste man ha en bra kost och bra... Så 

man måste må bra alltså hälsan och sånt alltså...” menar Chris, vilket stämmer 

överens med Patton och Donohues (1998) studie. Eva sysselsätter sig i 

trädgården och med barnen bland annat, Sonja plockar svamp, Micke redogör 

för sina sunda vanor, och Frank brukar veckoplanera och schemalägga dagarna 

för att motsvara en arbetsdag. För Amir, som befinner sig i den permanenta 

tillfälligheten (Castells, 2000) ser sysselsättningen dock lite annorlunda ut. I och 

med tillämpandet av den flexibla arbetsvärldens krav på mobilitetet, 

tillgänglighet och effektivitet etcetera upplever han att han inte har tid att inträda 

i livsvärldens avkopplande tillvaro (Habermas, 1987). Han finner ingen ro till att 

gymträna till exempel. Hans sysselsättning består i tillfälliga anställningar 

snarare än kompletterande aktiviteter till arbetet som flera av de andra 

informanterna tillämpar.   
  
Bauman (1998) hävdar att konsumtion kan råda bot på den egna uttråkningen 

som uppstår för den som inte är en fullbordad samhällsmedlem. Trots att alla 
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informanter deltar i åtgärdsprogram talas det mer eller mindre om rotlöshet och 

brist på rutin och socialt utbyte, något som skulle kunna bottna i oförmågan att 

konsumera i aktiviteter och roliga upplevelser. Tobias och Sofia pratar om hur 

de, innan de hoppade på åtgärdsprogrammet, mest satt hemma och inte gjorde så 

mycket. De var uttråkade och hade begränsade möjligheter till att konsumera. 

Tobias drömmer om att resa eftersom att han aldrig har åkt flygplan. Att resa är 

enligt Bauman (1998) att konsumera en spännande upplevelse, något som i 

högsta grad hör hemma i konsumtionssamhället som han inte tar del av i 

nuläget. 

 

I konsumtionssamhället är det, som redan konstaterats, inte tillåtet att ha tråkigt 

(Bauman, 1998). Man ska leva i nuet och hela tiden hitta sätt att göra sitt liv 

spännande, för ett spännande liv är också ett lyckligt liv. Frank pratar om hur 

han förlorat sitt långsiktstänkande och ersatt det med planering dag för dag 

sedan han blev arbetslös men han nämner inte något om att han känner sig 

lyckligare för det. Att leva i nuet innebär enligt Bauman (1998) att hela tiden 

jaga sin lycka, men detta kompliceras när individen inte har möjlighet att 

konsumera varor och upplevelser som skapar lycka. Frank lever inte upp till 

normen även om han tillämpar den rätta mentaliteten. Dessa tendenser återfinns 

även hos Amir. Han har två arbetsplatser och ingen dag är den andra lik så till 

vida att anställningarna och arbetspassen inte är fasta, han är ständigt sysselsatt 

men anser inte att han rör sig ”framåt” i den mån han borde med tanke på all den 

kraft han lägger ned. Amir är inte en fullbordad samhällsmedborgare oavsett 

mödan han lägger ned, inte så länge han är konsumtionslös i den meningen att 

inkomsten är bräcklig och att han helt enkelt inte har tid att konsumera enligt 

normen. 
 

Drömmen om Svenssontillvaron 

Habermas (Andersen & Kaspersen, 2007) menar att det inom arbetsvärlden 

finns hierarkier, vari de arbetslösa befinner sig längst ner på stegen. Till 

exempel: En arbetslös person går på en anställningsintervju, denne blir då 

intervjuad av en person med en högre ställning i den hierarkiska stegen. Över 

personen som intervjuar kan det finnas chefer och chefernas chefer, och för varje 

steg uppåt ökar makten. Den arbetslöse måste konkurrera med andra arbetslösa 

för att ta plats och kämpa för att få ökat inflytande, men i och med den bristande 

tillgången till styrmedierna pengar och makt får personen ifråga svårt att 

etablera sig gynnsamt i hierarkin. Det ständiga målet inom arbetsvärlden är att 

hela tiden utvecklas och få det bättre, mycket vill ha mer. Ironiskt nog verkar det 

dock inte finnas någon ände på vinstsuktandet i arbetsvärlden, det finns alltid 

någon annan att se upp till, någon som har det lite bättre än en själv. Amir säger: 

”Liksom jag kollar ju inte på dom som, som jag vet, som har det sämre som s… 

amen jag är bättre än dom. Det gör man inte. Man kollar på dom som har det 
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bättre som kanske tjänar 22-23 efter skatt. Sådära. Då ser man amen, fan, där 

vill jag va.”. Återigen finns paradoxen att urskilja, var tacksam men aldrig nöjd, 

som tidigare nämnts i samband med konsumtionsnormen (Bauman, 1998). 

 

Enligt Habermas (1998) inkräktar arbetsvärlden alltmer på livsvärlden, som 

nämnts ovan. I praktiken innebär det att människor underkastas styrmedier även 

inom livsvärlden, som egentligen bör karakteriseras av mening, personlig 

identitet och solidaritet. Värst drabbade blir de arbetslösa som har minst tillgång 

till makt och pengar. De som står högre på den hierarkiska stegen har privilegiet 

att i större mån kunna välja att inträda livsvärlden. Arbetsinnehavare tenderar till 

exempel att avgränsa arbetet i större utsträckning från den lediga tiden 

(Andersson, 2006). Det finns en tydlig gräns mellan arbetstid och fritid då 

arbetsinnehavare med trygga anställningar i regel har fasta arbetstider som 

startar och slutar en viss tid (Ibid.). Som arbetslös däremot släpper man inte 

gärna arbetet. Arbetet med att söka arbete det vill säga, vilket för många upplevs 

som en heltidssysselsättning. Det är viktigt att poängtera att de arbetslösa, trots 

den hierarkiskt låga positioneringen, tvingas förhålla sig till arbetsvärlden i stor 

utsträckning (Habermas, 1987). De förväntas söka arbete kontinuerligt och 

ständigt påminns de om den egna arbetslösheten (Ibid.). Andersson (2006) för 

ett liknande resonemang vari hon menar att arbetslösa ständigt förhåller sig till 

arbetsnormen genom att reproducera den svarta diskursen. Eva säger: ”Man 

släpper inte även att man vet, när klockan är 5 så kan ingen få tag i mig. Det är 

att, man är skyldig mellan 8-5 att vara upp, liksom ha telefonen vid sig o, mm då 

släpper man inte den automatiskt på nåt vis. Man är liksom alltid uppdaterad o 

aa. När det är helg, ja då blir det ändå att man läser, aa, det här är… därför att 

komma in, ja man går ändå in o tittar ifall, man vill va först. (…) Så pressen blir 

ju liksom att, man slappnar inte av på helgen heller.” 

 

Den flexible arbetsgivaren lockar med frihet och mångsidigt arbete, men 

erbjuder i realiteten stress och otrygghet (Garsten, 2008). Den jobbsökande 

individen tvingas ständigt anpassa sig efter den flexibla marknaden och sälja sitt 

ideala arbets-jag för en bristfällig avkastning. Dessutom tvingas arbetaren vara 

glad och tacksam över att överhuvudtaget få möjlighet att ta del av 

arbetsmarknaden. Enligt Habermas (Andersen & Kaspersen, 2007) har de som 

står längst ner i den hierarkiska skalan i enighet med arbetsnormen inget att säga 

till om, det gäller att ta vara på chanserna som erbjuds på arbetsmarknaden, man 

har inte rätt att ställa krav. De långtidsarbetslösa informanterna har erfarenhet av 

arbetsliv likväl arbetslöshet och anser att det idag ställs höga krav på 

arbetssökare. Sonja menar att ”Förr då hade ju alla jobb. Då kunde man ju... På 

dan bara... Gå ut o sen hade man ett jobb men så är det ju inte...”… längre. 

Idag präglas arbetsmarknaden av misstänksamhet och konkurrens i större 

utsträckning (Castells, 2000). 
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5.2 Avslutande reflektioner 

Tio kvalitativa intervjuer har genomförts med tio unika individer. Utifrån deras 

berättelser om livet som arbetslös delges läsaren den upplevda verkligheten som 

arbetslös. På grund av informanternas olika förutsättningar och exklusivitet 

erhålls tio väldigt olika historier, men trots detta finns viktiga gemensamma 

nämnare, de är alla människor som lever arbetslöst i samma samhälle och de 

arbetar hårt för att få arbete.  

 

Slutdiskussion 

Studien tog en oväntad utgång i och med upptäckten av den delvis skilda 

mentaliteten mellan de långtidsarbetslösa och de korttidsarbetslösa 

informanterna. Det visar sig under intervjutillfällena att de långtidsarbetslösas 

utsagor präglas av cynism i upplevelserna av tillvaron medan de 

korttidsarbetslösa är förhållandevis optimistiskt inställda. Vad beror detta på?  

 

Vi tror att det har att göra med att de långtidsarbetslösa i större mån etablerats i 

sin arbetslösa tillvaro och mer och mer identifierar sig själva som arbetslösa. I 

etablissemanget tillkommer normer och sanktioner att förhålla sig till vari de 

inte vill framstå som lata eller missnöjda. Det gäller att arbeta för arbete lika hårt 

som etablerade arbetsinnehavare arbetar om inte mer, allt för att göra tillvaron 

legitim och meningsfull. Men hur mycket de etablerade arbetslösa än 

sysselsätter sig och kämpar emot negativa sanktioner kommer de inte ifrån det 

faktum att de står utan anställning. De är konsumtionslösa outsiders, vilket gör 

tillvaron väldigt prekär. I hanterandet av avsaknaden av trygg anställning gäller 

det att behålla strävan och integriteten och försöka att inte reproducera den 

svarta diskursen.  

 

De korttidsarbetslösa har å andra sidan inte etablerats i arbetslöshet, och 

identifierar sig inte som arbetslösa. De har tilltro på sin kapacitet och 

arbetsvärldens erbjudanden. Mentaliteten här präglas snarare av att förhålla sig 

anställningsbar och medgörlig i sökandet efter arbete. För att bli den 

Kompetente Arbetssökaren gäller det att erbjuda hög grad av flexibilitet och allt 

vad denna innebär. Det är flera av de korttidsarbetslösa informanterna som inte 

har någon vidare erfarenhet av arbetsliv och deras syn på arbetet kan nästan 

tolkas som naiv då de är beredda att göra ”vad som helst” för att få börja arbeta. 

Den som däremot har mer omfattande erfarenhet verkar snarare ha fastnat i 

permanent tillfällighet och frågan är hur länge man kan vara tålmodig i denna 

slitsamma tillvaro.   

 

Skillnaden mellan de långtids- och korttidsarbetslösa informanterna verkar 

bottna i prioriteringsfrågor. Vilket är mest fördelaktigt, strävan eller integritet i 

jakten på drömmen om Svenssontillvaron?    
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Slutsats 

Hur upplevs tillvaron som långtidsarbetslös? 

 

Tillvaron som långtidsarbetslös upplevs som prekär, främst i form av avsaknad 

av en trygg anställning och i andra hand i form av de tillgångar som den trygga 

anställningen kan medföra. Tillgångar så som ekonomiska, sociala och 

rutinmässiga till exempel. Däremot finns också upplevelser av strävan och 

integritet inom den långtidsarbetslösa tillvaron. Strävan återspeglas i det gedigna 

arbetet för arbete som de långtidsarbetslösa informanterna dagligen sysselsätter 

sig med medan integriteten utgör en ståndpunkt från vilken informanterna inte 

låter sig utnyttjas eller förbises av eventuella arbetsgivare. Deltagarna drömmer 

om en ”Svenssontillvaro” och att slippa behöva tillämpa strategier i 

förhållningsättet till den långtidsarbetslösa tillvaron.  

 

Hur upplevs tillvaron som korttidsarbetslös? 

  

Tillvaron som korttidsarbetslös upplevs som prekär, främst i form av rotlöshet 

ifråga om vad framtiden har eller inte har att erbjuda. Rotlösheten innebär 

känslor av ovisshet och viss oro men samtidigt finns även upplevelser av strävan 

och integritet i den korttidsarbetslösa tillvaron. Denna strävan karakteriseras av 

engagemang och tillmötesgående gentemot eventuella arbetsgivare, medan 

integriteten bottnar i vissa minimikrav som ställs på det önskade arbetet. 

Deltagarna drömmer om en ”Svenssontillvaro” och att slippa behöva tillämpa 

strategier i förhållningsättet till den korttidsarbetslösa tillvaron.    

 

Hur förhåller sig långtids- respektive korttidsarbetslösa till den upplevda 

tillvaron? 

 

De långtidsarbetslösa informanterna förhåller sig defensivt och förhållandevis 

cyniskt till den arbetslösa tillvaron. Många strategier tillämpas inom den 

långtidsarbetslösa tillvaron i syftet att värna om den egna integriteten och om 

sina rättigheter som samhällsmedborgare, andra strategier tillämpas för att hålla 

modet uppe när tillvaron upplevs som mest prekär.  

 

De korttidsarbetslösa informanterna förhåller sig oförutsägart och förhållandevis 

naivt till den arbetslösa tillvaron. Vissa strategier tillämpas inom den 

korttidsarbetslösa tillvaron i syftet att vara attraktiv för arbetsgivare, andra 

strategier tillämpas för att upprätthålla ett tålamod i väntan på efterlängtade 

anställningar. 

 

Förslag på vidare forskning 

Arbetslöshet är ingen ny företeelse, varken som förekomst eller inom 
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forskningsvärlden. Det är ett gediget och viktigt ämne att forska på. Kvalitativa 

studier med arbetslöshet och arbetslösa individer i fokus kan erbjuda 

fördjupning i vad arbetslöshet verkligen innebär för människor som lever i 

denna tillvaro, vilket vidare kan bidra till ökad förståelse för dessa människor. 

Att utgå ifrån två olika perspektiv som i denna studie (långtidsarbetslösa och 

korttidsarbetslösa), kan ge intressanta resultat och kontraster. Några aspekter 

man skulle kunna forska vidare på är etnicitet, genus och klass. 

 

Vidare skulle det kunna finnas intresse av att forska kvalitativt på hur individer 

som arbetar med arbetslösa, till exempel projektledare på åtgärdsprogram eller 

arbetsförmedlare upplever arbetslöshet. 
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7. Bilagor 
 

Intervjuguide för de långtidsarbetslösa 

 
Tema 1, ca 15 min (Sociala relationer) 

- Berätta lite om dig själv. 

- Vad har du jobbat med? 

- Förändrades ditt liv när du stod utan arbete? 

- Berätta lite om dina relationer (familj, vänner osv.) 

- Hur ser en vanlig dag ut för dig? 

 

Tema 2, ca 20 min (Synen på arbete) 

- Hur ser du på arbete? Har din uppfattning förändrats sedan du blev 

arbetslös? 

- Vill du jobba? Om ja, med vad? 

- Vad tycker du om att arbeta? 

- Är arbete nytta eller nöje? 

- Är det viktigt att arbeta? 

- Vad tror du krävs för att få ett arbete? 

 

Tema 3, ca 20 min (Status och trygghet) 

- Upplever du att din arbetslöshet påverkar din vardag? Om ja, hur? 

- Beskriv din drömtillvaro- hur ser den vardagen ut? 
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Intervjuguide för de korttidsarbetslösa 

 
Tema 1, ca 15 min (Sociala relationer) 

- Berätta lite om dig själv. 

- Har du jobbat? Om ja, med vad? 

- Berätta lite om dina relationer (familj, vänner osv.) 

- Hur ser en vanlig dag ut för dig?   

 

Tema 2, ca 20 min (Synen på arbete) 

- Hur ser du på arbete? 

- Vill du jobba? Om ja, med vad? 

- Vad tycker du om att arbeta? 

- Är arbete nytta eller nöje? 

- Är det viktigt att arbeta? 

- Vad tror du krävs för att få ett arbete? 

 

Tema 3, ca 20 min (Status och trygghet) 

- Upplever du att din arbetslöshet påverkar din vardag? Om ja, hur? 

- Beskriv din drömtillvaro- hur ser den vardagen ut? 

 


