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Nudelsoppans dilemma 

En etnologisk studie om upplevelserna av arbetslöshet under mitten av 1990-talet 

Erik Pålsson 

Sammanfattning 

Arbetslöshet påverkar många i samhället på olika sätt; du kanske känner någon som är 

arbetslös eller har varit det själv. Denna studie tar vara på hur arbetslösa kvinnor upplever sin 

arbetslöshet. Materialet består av svar i form av berättelser från en arbetslös vardagsliv, som 

människor skickat in på frågelistan Arbetslösa berättar vilken Nordiska museets arkiv gick ut 

med 1995 och som är lagrad i deras arkiv. Även om materialet är tjugofem år gammalt så kan 

det fortfarande säga mycket om hur arbetslösa upplever sin egen vardag. Uppsatsen har 

genus, klass och utanförskap som sin teoretiska utgångspunkt och visar på hur dessa tre 

perspektiv alltid samspelar och påverkar hur vardagslivet ser ut och vilka normer som 

genomsyrar berättelserna. Arbetslösheten påverkar vardagen för alla människor olika, men 

ändå finns ett par gemensamma teman och normer som en röd tråd igenom berättelserna. Mat, 

utseende, tid, familj och utanförskap är exempel på sådana uppsatsen tar upp. 
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1. Inledning  

Bakgrund 

”Arbetslöshet är definitionsmässigt ett tillstånd på arbetsmarknaden där med arbetskraft 

utbjuds än vad som efterfrågas” (Ohlsson & Olofsson, 1998: 10). 

 Arbetslöshet är inte ett nytt fenomen, så länge det har funnits en arbetsnorm har det också 

funnits de som varit utanför densamma. Det är väldokumenterat och berör många människor i 

samhällets alla skikt, om än på olika sätt. Det finns rapporter från myndigheter vars 

beskrivning av arbetslöshet är ett folkhälsoproblem men så finns det också självhjälpsböcker 

för arbetslösa som ska försöka hjälpa dem att få ett lönearbete. Det finns studier, avhandlingar 

och böcker som undersöker arbetslöshet och de många olika dimensionerna som är 

sammanknutna med fenomenet. På Nationalencyklopedins hemsida beskrivs arbetslöshet som 

ett ”förhållande som råder när personer kan och vill arbeta och är aktivt arbetssökande men 

inte finner arbete.” (Nationalencyklopedin, u.å.). Här går det att se en del av de normer som 

genomsyrar arbetslösheten; det är underförstått att det alltid finns en vilja till arbete.  

Året är 1995 och det har rått en finanskris sedan 1990 (Nationalencyklopedin, u.å.). Åren 

mellan 1990 och 1994 så var det som högst 13,4% av Sveriges befolkning som var arbetslösa, 

men snittet mellan 1993 och 1997 låg på runt 8% (Arbetsmarknadsstyrelsen, 2000; Statistiska 

centralbyrån, 2005). Det är under denna period, mer exakt 1995, som Nordiska museets arkiv 

väljer att skicka ut ett upprop till Sveriges alla arbetsförmedlingar och fackförbunden för att få 

in svar till en frågelista gällande arbetslöshet. De sökte få in hur arbetslösa upplever sin 

vardag och hur arbetslösheten har påverkat dem, deras relationer och deras vardagliga liv. 

Enligt Stefan Bohman, som under denna tid var arkivchef, finns, både då och nu, en tendens 

att politiker förklarar arbetslösheten med att de arbetslösa är lata och inte själva tar tag i sina 

problem (Intervju 1). Det är också något som ofta dyker upp i frågelistsvaren som de 

arbetslösa skickade in. De så kallade ”ALU-arbetena” (kort för arbetslivsutveckling) som de 

arbetslösa kunde erbjudas via arbetsförmedlingen var en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som 
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sällan ledde till nya anställningar men som ändå genomfördes för att få ut arbetslösa på 

marknaden, och bort från arbetsförmedlingen. Varje arbetslös har ett visst antal dagar under 

vilka de får ut pengar, även om ett ALU-arbete inte var en riktig anställning per se så räknades 

inte ALU-dagarna in på de dagarna då de arbetslösa får pengar - alltså skulle det fungera som 

en drivkraft för att få ut arbetslösa på arbetsmarknaden (Nationalencyklopedin, u.å.). 

Det är dessa personer, de arbetslösa, och deras upplevelser av sina egna liv - nedskrivna i text 

och inskickade till arkivet som är grunden för min studie. När jag gick igenom de många 

berättelserna så fanns det tre saker som ofta dök upp som en röd tråd; det var upplevelsen av 

ett utanförskap, vikten av en persons kön/genus eller hur könet påverkade vissa aspekter av 

livet och vad som kan benämnas som klass; exempelvis samhällsposition och hur ekonomin 

påverkar vardagen. Även om materialet är tjugofem år gammalt så är det fortfarande relevant 

att belysa vikten av klass och genus när det gäller arbetslöshet, även om det idag kanske är 

främst etnicitet som spelar roll.  

Syfte 

Mitt syfte är att undersöka hur klass, genus och utanförskap samverkar i de arbetslösas 

berättelser och hur de avspeglas i deras vardag. Genom att specifikt undersöka kvinnors 

berättelser om arbetslöshet så är syftet också att på en övergripande nivå få en bild av och 

undersöka hur könsnormer genomsyrar vissa samhälleliga strukturer; när jag gick igenom 

berättelserna så fastnade jag främst för kvinnornas då de reflekterar över könsaspekter mer än 

vad de manliga gör, vilket väckte mitt intresse. Grunden för denna analys är som bekant ett 

urval av de berättelser om arbetslöshet som kom in till Nordiska museets arkiv året 1995. 

Detta var en tid då det rådde ekonomisk kris i samhället samtidigt som genusfrågor blev allt 

viktigare. Genom att använda just klass och genus vill jag belysa hur de samspelar och har 

stor betydelse i människornas vardag utifrån fyra valda teman, vilka jag har som ram för min 

analys. Svaren på frågelistan gör det möjligt för mig som forskare att nå de tankar, 

värderingar och idéer som finns hos individerna som skrev ned sina svar och skickade in dem 

(Hagström, Charlotte & Sjöholm, Carina, 2017: 138). 
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Uppsatsens övergripande frågeställningar är dessa: 

- Vilka föreställningar om genus, utanförskap och klass framkommer i kvinnornas 

berättelser?  

- Hur samspelar civilstånd och kvinnornas sociala position med föreställningar om genus?  

- Hur förhandlar kvinnorna utifrån sina positioner och hur kan det förstås utifrån 

respektabilitet, stigmatisering och klass?  

Avgränsning 

När jag först bekantade mig med materialet så läste jag igenom både kvinnors och mäns 

berättelser, men fann att kvinnors var mer intressanta då dessa passade mitt syfte och min 

teori bättre; männens berättelser fokuserade mer på aspekter jag fann vara mindre intressanta, 

såsom beskrivningar av arbetet i sig och få reflektioner över hemmet och hushållsarbetet, 

vilket många kvinnor tog upp. Eftersom tanken redan från början var att ha ett övergripande 

genusperspektiv med en intersektionell ansats, men inte tillräckligt med tid för att jämföra 

både manliga och kvinnliga, vilket hade stärkt analysen, så valde jag att enbart fokusera på 

kvinnor. Jag fann att de kvinnliga berättelserna också var mer diversifierade och att de 

aspekter jag ville lyfta upp framkom tydligare. En sådan jämförande metod riskerar snarare att 

homogenisera berättelserna än att lyfta fram det unika med individens upplevelse av sin 

vardag, vilket är materialets styrka - de självupplevda genusaspekterna i vardagen 

framkommer mycket tydligare i kvinnornas berättelser än männens.  

Jag valde att enbart utgå ifrån materialet och inte försöka kontakta någon av de informanter 

jag valt ut för uppsatsen då materialet är tjugofem år gammalt. De liv som individerna levde 

för över tjugo år sedan kan vara annorlunda nu och det kan vara så att de inte längre vill 

kännas vid sin tid som arbetslös. Informanterna har blivit anonymiserade och jag har försökt 

återge deras upplevelser med deras egna ord via citat, fria från min egna påverkan - även om 

det i slutändan är jag som väljer vad som får komma fram och inte. Berättelserna är dessutom 

utformade annorlunda för varje person och kräver därmed också annorlunda hantering; vissa 
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berättelser är skrivna för hand, hastigt och ångestfyllda medan vissa är skrivna långsamt med 

stor eftertanke. Vissa berättelser framstår som de haft ett närmast terapeutiskt syfte att skriva; 

de är långa, och liknar dagboksanteckningar - vilket kräver eftertanke i hanteringen av 

materialet. 

Teori och begrepp 

Respektabilitet 

Respektabilitet är ett begrepp myntat av genusforskaren Beverly Skeggs som står för något 

som anses vara rätt, något som är önskvärt; men som inte är uppnåeligt för alla. Begreppet 

används av Skeggs för att visa på en nutida och en historisk segregering av kvinnor, där 

respektabilitet är något som är förbehållet kvinnor i de övre klasserna i samhället medan de i 

de lägre klasserna måste kämpa till sig respektabiliteten (Skeggs, 1999). Att inte vara 

respektabel, eller bete sig respektabelt, är att gå utanför normen för hur en kvinna ska vara. 

Skeggs menar på att feminitet är ett begrepp skapat i ett borgerligt sammanhang ur ett manligt 

kvinnoideal som därefter har tvingats på kvinnor (Skeggs, 1999: 38), och som begränsar deras 

vardag och liv. Det är något som enligt Skeggs anses vara traditionella kvinnliga egenskaper. 

Genom att använda begreppet respektabilitet så går det att belysa hur feminint kodade normer 

till stor del påverkar deras liv och hur vissa av dessa normer internaliseras och ses som 

självklara i de egna berättelserna. 

För en kvinna som inte är född inom den övre medelklassen, utan arbetarklassen, är att uppnå 

respektabilitet i de övriga kvinnornas ögon ett sätt att ta sig uppåt på samhällsstegen, att 

åtnjuta mer respekt. Men, min definition av arbetarklass utgår snarare ifrån 

Nationalencyklopedins definition, och inte Skeggs, vilket innebär alla som utför avlönat 

arbete utan chefsställning, eller någon högre examen (Nationalencyklopedin, u.å.) - hit räknar 

jag också arbetslösa. Skeggs menar att klass handlar om ojämlikhet och exploatering. Genom 

att uppnå respektabilitet kan en kvinna ur arbetarklassen komma till samhällets övre skikt och 

därmed även få tillgång de olika auktoriteterna, som skänker olika sociala positioner en form 
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av legitimitet och som således kan omvandlas till ett positivt värde (Skeggs, 1999: 121ff). 

”För de här kvinnorna är arbetarklassen något de desperat försöker komma ifrån […] De vill 

uppfattas som annorlunda” (Skeggs, 1999: 122), för att kunna komma ifrån den exploatering 

och ojämlikhet som enligt Skeggs finns i samhällets strukturer måste de uppnå något, 

respektabilitet, för att kunna bli godkända som något annat än arbetarklass. Med andra ord, ett 

symboliskt värde (Pettersson, Wolanik Boström & Öhlander, 2017: 137f) som används för att 

skänka legitimitet och respekt. Kön och klass är, enligt Skeggs, alltid sammankopplat. Genus, 

feminitet, ses genom klass.  

Stigma 

När normen i samhället är att människor ska arbeta så hamnar de utan arbete lätt utanför, som 

Maria Andersson i Arbetslöshet och arbetsfrihet (2003) skriver: ”det är i relation till 

arbetslösheten som arbete framstår som det normala” (Andersson, 2003: 15); de blir, med 

Goffmans terminologi, stigmatiserade. Goffman menar på att alla som är och/eller blir 

stigmatiserade i samhället är de som avviker på ett negativt sätt från de förväntningar och 

normer som majoritetesbefolkningen delar (Goffman, 2011: 12). Att vara stigmatiserad 

innebär också enligt Goffman att andra människor kan se på dig att du är stigmatiserad, 

utanför. Vidare beskriver han att det kan vara något som går att dölja, för att kunna passera 

som en icke-stigmatiserad individ, men när omgivningen väl kommer på ditt utanförskap så 

finns det alltid kvar som en negativ avvikelse (Goffman, 2011). En sådan negativ avvikelse i 

samhällets ögon, som vissa skriver om i sina berättelser, kan vara att stanna hemma medan 

andra, exempelvis en partner, går upp och går till jobbet på morgonen. En negativ avvikelse 

som är aktuell både då och nu (Intervju 1), är också att inte kunna försörja sig själv och få 

statligt bidrag. Sådana avvikelser som ses som negativa av samhället kan också vara en fara 

för de normer som är dominanta (Goffman, 2011) då normerna utmanas av de som inte följer 

dem. Goffman menar på att just arbetslöshet kan ses som en ”fläck på den personliga 

karaktären” och tolkas som att den arbetslöse är viljesvag (ibid: 12); viljesvag blir här ett 

värdeord som kategoriserar människor, i detta fallet arbetslösa, som att de inte vill och 

därmed inte kan få ett arbete - de, för att använda Goffmans terminologi, misskrediteras. Det 
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stigmatiserade utanförskapet som individer kan identifiera sig med kan kännas skamligt och 

skapa osäkerhet hos människan i fråga (ibid). Allt detta samspelar för att skapa ett 

utanförskap, och ett utanförskap som avviker från normerna blir därmed också stigmatiserat. 

Genom att se på arbetslöshet som stigmatiserande och arbetslösa som stigmatiserade 

människor så går det att i viss mån förstå varför de skriver på ett visst sätt om sig själva och 

samhället. Det går också att visa på vad som anses vara ”normalt” och ”onormalt” i ett 

samhälle då utanförskapet belyser de strukturer som finns. 

Att vara stigmatiserad innebär enligt Goffman att den stigmatiserade individen vet sin plats - 

men för att veta sin egna plats så måste en också kunna veta var andras platser är (Goffman, 

2011). Detta kan kopplas till både klass och genus, exempelvis att veta vilken samhällelig 

position en individ har eller hur könsnormer påverkar människors positioner eller vilka roller/

arbeten de får. Stigma hör till stor del ihop med respektabilitet delvis då folk kan behandlas 

olika beroende på genus, för att respektabilitet kan ses som definierande för en individs 

klassposition (Skeggs, 1999) och för att både genus, stigma och klass är tre dimensioner inom 

utanförskap. Där det finns former av identitet finns det också stigma (Goffman, 2011: 141), 

och att identifiera sig med ett utanförskap och med ett genus är något som kan ses i materialet 

(se kapitlet Genus och familj). 

Habitus och klass 

Habitus är ett begrepp som är myntat av Sociologen Pierre Bourdieu för att beskriva och 

förklara hur vi agerar och uppfattar olika saker, hur vi är, och som varje människa har med sig 

och påverkar denne. Inom en människas habitus ryms företeelser som klass, genus, 

utbildning, smak och omdöme (Pettersson, Wolanik Boström & Öhlander, 2017: 135f). Det 

kan beskrivas som ”ett system av dispositioner som människor förvärvar genom sin uppväxt 

och uppfostran.” (ibid). Ett exempel på detta är att om det under en människas uppväxt har 

varit helt naturligt med vissa könsroller så finns det en möjlighet att dessa reproduceras i 

vuxen ålder utan reflektion - såsom hemmafru-rollen som går igenom i ett par berättelser. 

Genom att en individ är och agerar i olika sociala rum så tillägnas ett habitus specifikt för 
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varje rum; det gör så att individen kan agera naturligt i flera olika miljöer (Carle, 2015: 407). 

Sociologen Jan Carle identifierar dock att det habitus som är viktigast är det som tillfaller 

individen under uppväxten och som sedan kommer följa med människan livet ut. Eftersom 

klass och genus är något som syns väldigt tydligt i habitus-begreppet så är det också relevant 

för min studie av de arbetslösas berättelser då dessa två aspekter tillsammans med utanförskap 

påverkar deras vardagsupplevelser och vad de skriver om i sina berättelser; att exempelvis 

vara uppväxt med en förälder som sköter allt hushållsarbete kan leda till att det blir 

normaliserat och att det inte reflekteras över i berättelsen. Vidare menar Carle på att det finns 

en dialektik där människan och samhällsstrukturer är väsentliga för utformningen av ett 

habitus (Carle, 2015: 408), sådana specifika samhällsstrukturer är genusroller, 

klasstillhörighet och utanförskap. Min tolkning och applicering av habitus på mitt material går 

utanför det kroppsliga vilket var det som Bourdieu främst syftade på; istället anser jag att det 

går att se hur olika människors uppväxt och utbildning fungerar likt ett mentalt habitus i 

berättelserna och som i slutändan påverkar deras vardag, omedvetet. På så sätt är det snarlikt 

sättet som Beverly Skeggs använder hela Bourdieus begreppsapparat, att det finns både 

fysiskt och psykiskt - och alltid påverkar individen ifråga. Habitus är sammanbundet med 

Bourdieus klassbegrepp i det att ett habitus också rymmer en klassaspekt; sociologen Elliot B. 

Weininger menar på i sin tolkning av Bourdieu att undermedvetna saker såsom 

klasstillhörighet och samhällsposition finns med i en persons habitus och påverkar hur denna 

agerar (Weininger, 2005). Exempelvis påverkar det vad en person kan anse vara rätt och fel, 

vad för aktiviteter som utförs och så vidare. Habitus kan ses som grunden för klass genom de 

dispositioner som de för med människor (Weininger, 2005: 91). 

Klass i Bourdieus mening är inte statiskt eller homogent, det är inte en individs relation till 

produktionsmedlen eller ekonomin som i största grad påverkar klasstillhörigheten - vilket den 

marxistiska klassdefinitionen vilar på, enligt sociologen Erik Olin Wright (Wright, 2005). 

Enligt Bourdieu är manifestationer av livsstilar det som främst definierar en människas 

klasstillhörighet och därmed också en social distinktion från andra människor. Livsstilen är 

starkt sammanknuten med en människas habitus och det är denna som i viss mån lägger 

grunden för klasstillhörigheten hos människor, även om det är möjligt att röra sig över flera 

olika klasspositioner via aspekter såsom en persons utbildning, yrke och smak. I Skeggs 
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tolkning av Pierre Bourdieus klassbegrepp så menar Skeggs på att de främsta klassmarkörerna 

syns och finns på en människas kropp - det är i kroppen som genus, klass, etnicitet, ålder, 

sexualitet och så vidare förkroppsligas, utövas och därefter också uppfattas (Skeggs, 1999: 

133). Detta kan synas exempelvis hur en individ klär sig, eller som i mitt material, 

beskrivningar av hur en individ klär sig. Hos Bourdieu är habitus, likväl som klass, alltid 

bekönat (Weininger, 2005: 109), där feminitet ses som lägre än maskulinitet. Här kommer 

respektabiliteten in; en feminin klassmarkör som delar på människor genom att identifiera de 

som har det och de som inte har det. För att upprepa mig, genus och feminitet ses genom klass 

- och klass manifesteras främst genom livsstilar och kroppar. Hur arbetslösa skriver om sina 

livsstilar och sina kroppar i form av exempelvis utseende, ger läsaren också en bild av klass 

som omedvetet förmedlas i beskrivningen. 

Intersektionalitet 

Grunden för en intersektionell analys är att makt är något instabilt, föränderligt och 

kontextbaserat som använder normer för att skapa skillnader mellan grupper, som utesluter, 

som stigmatiserar och som i grunden också skapar underordning (de los Reyes, 2005: 233). 

Genom att använda ett intersektionellt perspektiv utifrån ett övergripande genusperspektiv så 

går det att se hur ett stort antal olika aspekter samspelar för att påverka genus (Nilsson, 2017: 

196). Med ett intersektionellt perspektiv får en slutgiltig analys av materialet ett större djup - 

intersektionalitet i sig innehåller en maktanalys där aspekter såsom klass och genus ingår. 

Genom att använda ett intersektionellt perspektiv så går det att visa på hur dessa två aspekter 

samexisterar hos informanterna och påverkar, samtidigt som också flera aspekter kan lyftas in 

- exempelvis etnicitet och rasifiering som alla leder till ett utanförskap som ett möjligt 

resultat. Om samma insamling skulle ske idag skulle det sannolikt finnas fler berättelser som 

även handlar om etnicitet och rasifiering, då detta är mer omtalade problem i dagens samhälle. 

Därutöver så är det få människor med en bakgrund utanför Sverige som har skickat in, vilket 

är ett problem då det inte ger en rättvis bild av samhället, samtidigt som det också säger något 

om makthierkierna då det finns en rädsla för att skicka in om språket inte anses vara perfekt. 

Det krävs alltid extra arbete för de som ingår i normerna att kunna se dem så därför måste 
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intersektionella teoretiker lägga extra fokus på de olika interaktionerna som påverkar 

människor (Lykke, 2017: 57f), såsom interaktionen mellan att ha ett arbete och att inte ha det. 

Genom att använda intersektionalitet kan ett fenomen som arbetslöshet ses ur ett flertal olika 

aspekter, men styrkan ligger i att kunna belysa de olika makthierarkier och normer som styr 

informanternas berättelser och att kunna se hur genus, klass och utanförskap samexisterar och 

påverkar dem samtidigt. Exempelvis kvinnlig underordning, enligt de los Reyes, är en sådan 

aspekt i en makthierarki som ständigt omförhandlas och alltid förändras (de los Reyes, 2005: 

239f); alla aspekter verkar samtidigt och tillsammans för att påverka informanternas 

berättelser. Med en intersektionalistisk ansats i uppsatsen så går det att visa på hur klass, 

genus och utanförskap är beroende av varandra och därmed inte kan studeras enskilt medan 

andra väsentliga aspekter såsom etnicitet kan lyftas in. 

Tidigare forskning 

En studie som delvis har utgått från samma material som mig, dock utökat med intervjuer 

med flera av de individer som skickade in sina svar till Nordiska museets arkiv; detta är 

Arbetslöshet och arbetsfrihet av etnologen Maria Andersson (2003). Det Andersson främst 

undersöker är normer kring arbete och arbetslöshet och hur dessa normer påverkar individerna 

och om det finns nya tolkningar utav arbetsnormen med visst fokus på ekonomi. Här finns 

inget omfattande perspektiv på genus; avhandlingen främst rör sig på ett strukturellt plan med 

djupdykningar i materialet, och då främst i intervjuerna som gjorts som komplement till 

arkivmaterialet. Det finns en viss klassaspekt och fokus på utanförskap i hur arbetslösa ses av 

samhället på ett strukturellt plan. Vidare använder hon en mängd litteratur om arbetslöshet, 

såsom självhjälpsböcker, för att visa på hur den strukturella normen av arbetslösa skapas av 

de som inte är arbetslösa. En annan studie som inte använder samma material som jag men 

som utgår ifrån arbetslösas upplevelser av sin vardag är Stefan Bohmans bok Arbetslösas 

röster (2017) som handlar om hur arbetslösa upplever sin vardag utifrån visor och sånger 

mellan 1891 och 1935, med exempel från modern musik. Här finns ett visst perspektiv på 

klass och utanförskap, men likt Anderssons avhandling så rör sig detta också främst på ett 
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strukturellt plan, med vissa tendenser för att homogenisera arbetarklassen. Ett perspektiv på 

genus är dock en avsaknad. 

Om vi ska gå utanför den etnologiska forskningen gällande arbetslöshet så finns väldigt 

mycket skrivet om fenomenet, vilket Maria Andersson påtalar i sin avhandling och har gett en 

bra översikt över i ett helt kapitel (Andersson, 2003: 7). Historikerna Rolf Ohlsson och Jonas 

Olofssons bok Arbetslöshetens dilemma (1998) speglar arbetslöshetens historia i Sverige för 

att försöka förstå arbetslöshet och arbetslöshetspolitik mot en ekonomisk och historisk 

bakgrund. Ett annat exempel är socionomen Leif R Jönssons studie När välfärden krackelerar 

(2003) som vill lyfta fram arbetslösas egna berättelser med fokus på hur deras privatekonomi 

påverkas. Återigen, i ingen av dessa studier finns ett uttalat perspektiv för genus, klass eller 

utanförskap. Vidare finns det myndighetsrapporter gällande arbetslöshet, och en av de 

myndigheter vars rapporter jag tagit del av är från Folkhälsomyndigheten som publicerar 

årliga rapporter om utvecklingen av folkhälsan. I 2016 år rapport konstateras det att 

arbetslöshet påverkar folkhälsan negativt (Folkhälsomyndigheten 2016). Dessa rapporter visar 

också på vilka normer och uppfattningar som finns kring arbetslöshet.  

Metod och material 

Ett arkiv är en speciell forskningsplats. Överallt finns det stora mängder information som bara 

väntar på att bli upptäckt och använt av en engagerad och villig forskare. Att bläddra bland 

böcker, pärmar, katalogkort och gamla papper ger forskaren en alldeles speciell känsla, som 

att känna historiens vingslag. Det är i denna miljö insamlingen av mitt material har skett. 

Frågelistan en lång tradition inom etnologisk forskning på grund av materialets natur och 

möjligheter, även om det idag har fallit i skymundan när nutidsforskning är normen och det 

mest accepterade etnologiska forskningsfältet. Etnologisk forskning som utgår ifrån 

arkivmaterial är inte ovanlig, speciellt inte den som utgår ifrån frågelistmaterial. Min studie 

tillhör detta etnologiska fält. ”Att samla information via frågelistor är en effektiv 

insalingsmetod, […]. Framförallt ger den ett material av unikt källvärde.” (Österman, 1991: 
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5). Såhär beskriver Annika Österman frågelistmaterial i Människors egen historia, och det är 

på samma sätt jag ser mitt material. Det är ett material som länge har använts av etnologer i 

olika syften men som har fallit i skymundan på senare år. Flera exempel på varför det idag 

inte är ett lika använt material som förr ges i Frågelist och berättarglädje (2003) som är en 

sammanfattning av ett seminarium om just frågelistor med etnologer, arkivarier och andra 

som använder materialet. Exempelvis tas det upp att frågelistmaterialet inte är representativt 

för befolkningen, att svaren alltid är starkt påverkade av den som skrev frågorna. Vad det var 

för information som listans skapare ville få in är alltid bundet till den kontext inom vilken 

listan uppkom (Nilsson, Waldetoft & Westergren, 2003). I början så var frågorna mycket mer 

specifika då forskarna ofta ville få in specifik information om en företeelse medan de idag är 

mycket mer öppna för att stimulera fritt skrivande (Österman, 1991). Om en går igenom listan 

på frågelistor som exempelvis Nordiska museets arkiv har skickat ut genom åren så går det att 

se hur ämnen har gått från att vara väldigt snäva och specifika till att bli bredare och bredare; 

jämför mitt material, upplevelsen av arbetslöshet, med öppna frågor för att få in en 

beskrivning av en individs vardag - en stillbild av livet som arbetslös i text - jämfört med en 

frågelista om getavel. Det är ett brett spektrum av information och texter som finns 

tillgängligt och alla dessa ger unika inblickar i vanliga människors vardagar som ofta är 

svårtillgängliga, men framförallt, förgängliga.  

Men det går inte att blunda för att svaren på en frågelista utgör ett unikt material som kan 

analyseras och användas på flera olika sätt. Speciellt när det gäller känsliga ämnen så har 

frågelistan lyfts fram som ett väldigt bra sätt att samla in information (Ekrem, 2003), för mig 

så är det väldigt bra för att se hur människor väljer att skriva om sin upplevda vardag och 

arbetslöshet; de har skrivit utan stress och press. Men också att svaren i sig blir mycket mer 

utstuderade då den som svarar har lång tid på sig att kunna formulera ett svar - dessutom så 

samlas en unik bit av vardagshistoria alltid in med en frågelista (Nilsson, Waldetoft & 

Westergren, 2003). Det är blandningen av de utstuderade och hastigt skrivna svaren, det är 

blandningen av folk från olika positioner och från olika bakgrunder i samhället, och det är 

blandningen av folks egen upplevda vardag som gör detta material unikt, fascinerande och 

användbart. Även om det går att argumentera för att svaren är väldigt styrda av frågorna som 

skickas ut för att besvaras, vilket de också delvis är i mitt fall (det är explicit upplevelsen av 
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arbetslöshet som efterfrågas), så går det också att argumentera för att andra etnologiska 

metoder såsom intervjuer också fungerar låsande; ett muntligt intervjusvar blir ofta styrt av 

intervjuaren som vanligtvis sitter gentemot den intervjuade - det muntliga svaret blir då på 

intervjuarens villkor, inte på den intervjuades (Österman, 1991: 113). När frågorna skickas ut 

så släpper också den som skickade dem kontrollen, det finns ingen garant för att frågorna följs 

eller att det efterfrågade ens kommer tillbaks. På det här sättet blir frågelistan mer på villkoren 

för den som svarar, de kan inte kontrolleras även om frågorna i sig är ett försök: ”När man 

läser svar på en frågelista slås man av att samma frågor kan ge upphov till så många olika 

svar.” (Hagström & Sjöholm, 2003: 135). Dessutom, när det väl är inne på arkivet så stannar 

materialet där - det är inte lika förgängligt såsom exempelvis en muntlig intervju. Det finns 

alltid en risk att göra tolkningar av ett skriftligt material som inte har där att göra, men detta är 

något som en forskare med rätt teori för sin studie och självreflexivitet kan undvika. Detta går 

att undvika med en grundläggande respekt för materialet och individerna som har skrivit dem, 

samt att ha en teori som är passande för materialet och inte krystat. 

Materialet ger en unik inblick i människors vardagar på 1990-talet, liv och upplevelser som 

jag inte tror hade varit möjlig att få fram med någon annan metod. Svaren är en tidskapsel; 

hade en frågelista idag skickat ut om upplevelsen av arbetslösheten på 90-talet så hade svaren 

sett annorlunda ut, precis som de hade gjort om dagens upplevelser av arbetslöshet 

efterfrågats. Jag är en av många etnologer som ser möjligheterna med frågelistor, även om det 

är ett tjugofem år gammalt material så går det fortfarande att använda och läsa ut något ifrån 

det. Fokuset på klass och utanförskap finns i viss mån men genus är definitivt något som 

saknas när det gäller den här typen av etnologisk forskning, jag hoppas kunna visa på att detta 

är något som går att utläsa och analysera i frågelistmaterial - men framförallt så vill jag visa 

på att detta material fortfarande är användbart och borde användas mer av etnologer. 

Som jag beskrivit ovan så består mitt material utav de svar som skickades in på frågelistan 

Arbetslösa berättar som Nordiska museets arkiv skickade ut till diverse tidningar och 

föreningar i Sverige 1995 samt en kort intervju med Stefan Bohman som under denna tid var 

chef för arkivet. Arkivmaterialet finns bevarat i Nordiska museets arkiv och är av personlig 

karaktär utan påverkan från arkivets personal - det finns inga anteckningar eller korrekturer i 
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materialet som kan ses i annat äldre material från början och mitten 1900-talet. Det består 

enbart av de personliga upplevelser som arbetslösa människor har skrivit ner som personliga 

sammanhängande berättelser, och som jag analyserar och använder mig av. Just därför att det 

är ett såpass personligt, ungt och ofta känsligt material så har jag valt att anonymisera alla 

individer vars berättelse jag använder mig av. Om namnen skulle finnas med i uppsatsen så 

skulle det också bli lätt för en läsare att ta reda på dessa människors personnummer, 

dåvarande (och kanske nuvarande) adress och så vidare. Därför har jag valt att anonymisera 

varenda person. Historikerna Anna Kåks och Anna Götlind för en diskussion kring 

anonymisering i Mikrohistoria (2014) där de argumenterar för att slentrianmässig 

anonymisering också leder till att deras berättelse tas ifrån dem. På grund av materialets natur 

så anser jag att så inte är fallet då det är tydligt att det är deras egna röst som kommer fram - 

och det är också så jag använder materialet i min studie, med citat där deras egna ord får stå 

för sig själva. Dessutom så kan jag inte med gott samvete utge namn i min uppsats utan att 

först fråga var och en om tillåtelse.  

Jag har som sagt utgått ifrån kvinnors berättelser, enbart. Jag ansåg det i början av 

insamlingsperioden för mitt material vara en alltför mäktig uppgift att gå igenom exakt allas 

berättelse, därför tog jag beslutet tidigt att enbart utgå från kvinnors berättelser, vilket också 

ger materialet en viss styrka då kvinnor är underordnade på fler sätt (de los Reyes, 2005) i en 

patriarkalisk struktur. Här är det viktigt att påpeka att intersektionalitet har använts både som 

teori och metod vilket har märkts främst i min selektion av materialet. 

Det som materialet lyfter fram är människors upplevelse av vardagen, vilket är viktigt att lyfta 

fram för att motverka en homogen historieskrivning (Jönsson, Lars-Eric & Nilsson, Fredrik, 

2017) - även om just mitten av 90-talet är nära för många så är det samtidigt en helt annan 

värld för andra. Att utgå ifrån mikronivån genom närläsning av ett arkivmaterial kan påstås 

känneteckna hur en etnolog arbetar med historiska källor, att titta på det lilla för att kunna 

säga något om det stora (Lennartsson, 2017), och det är så jag har arbetat med mitt material. 

Jag valde material och frågeställningar utifrån mina perspektiv vilket ledde till en grov 

selektion utav detta omfattande material, vilket har sina för- och nackdelar. Att ha 

utgångspunkten i ett visst perspektiv kan leda till att blicken enbart fastnar på material som 
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forskaren aktivt letar efter eller redan vet om, alternativt att kunskapen som nås enbart är 

bekräftelse på teoretiska antaganden (Nilsson, 2017: 63). För mig har perspektiven varit till 

stor hjälp då materialet är såpass omfattande och öppet för en mängd olika tolkningar, att jag 

antagligen skulle drunkna i det om jag inte visste från början vad jag letade efter. 

Som en del i närläsningen av materialet så har jag också tillämpat viss form av kritisk 

diskursanalys, i den mån att produktion och summering av texter bidrar till att konstituera den 

sociala världen och att diskursiva praktiker - likt skrivandet och inskickandet av ett svar på en 

frågelista - hjälper till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden i samhället 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000: 67, 69). Även om inte någon av de teoretiska ansatserna 

i uppsatsen involverar kritisk diskursanalys så är det ändå användbart att ha i metoden just för 

att kunna belysa och reflektera över hur alla praktiker är resultatet av en viss diskurs; 

exempelvis genom att se hur språkbruket i materialet, hur det är skrivet och vad som sägs är 

ett resultat av en eller flera olika diskurser och kan hjälpa till i analysens tolkning av 

berättelserna (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Just när det gäller forskarens roll och 

självreflexivitet så är också diskursanalys användbart då den bekräftar att forskarens analys 

och tolkning bara är en utav flera möjliga (Winther Jørgensen & Philips, 2000: 111), att jag 

som forskare inte försöker etablera någon form av sanning utan snarare ge en tolkning utav 

flera utifrån det material som är grunden för uppsatsens analys. Dessutom så är jag i min roll 

som forskare alltid delvis positionsbestämd genom ett flertal olika aspekter som påverkar 

arbetet och studierna (Skeggs, 1999: 34). Dessa aspekter påverkar exempelvis tillgänglighet 

för utbildning och studiens syfte och är något som alltid måste finnas med i bakhuvudet. 

Disposition 

Inledningsvis presenteras uppsatsens syfte, frågeställningar, teoretiska ramverk samt tidigare 

forskning och en historik över fältet och materialet. Uppsatsen är därefter uppdelad i fyra 

empiriska kapitel, efter fyra olika teman som återkommit i de arbetslösas berättelser och 

framstår som centrala. Först kommer Tid där jag presenterar tidsaspekterna som finns i 

empirin. Det andra kapitlet är Genus och familj där jag presenterar de många genusaspekter 

som går att se och som individerna har tagit upp i kombination med hemmets/hushållets roll. 
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Det tredje kapitlet är Ekonomi där främst deras egna erfarenheter av bristande privatekonomi 

tas upp och hur det påverkar dem, där exempelvis matkonsumtion tas upp. Det sista empiriska 

kapitlet är Utanförskap där jag fokuserar på den stigmatisering som många upplever och det 

utanförskap som är ett genomgående tema i berättelserna. Slutligen så kommer en avslutande 

diskussion där jag diskuterar hur allt hör ihop och presenterar min slutsats. Något som är 

genomgående alla fyra empiriska kapitel är att genus, klass och utanförskap alltid hör ihop 

och inte kan studeras var för sig, då aspekter av alla tre perspektiv kommer finnas i alla 

kapitel. I slutet finns också frågorna som svaren är baserade på som en bilaga. 
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2. Tid 

 Måndag.  

 18.00 - 02.00 TV -och videoaktiviteter. 
 Tisdag. 
 18.00 - 01.30 TV -och videoaktiviteter. 

 Onsdag. 
 18.00 - 01.30 TV -och videoaktiviteter med avbrott för självömkande och uppgivenhet samt måttlig  
 alkoholförtäring - Vitt vin och mellanöl. 
 Torsdag. 

 14.50 Ringer till mor - Ingen hemma. 
 15.00 Självmordstankar och tårar - Ensam-i-hela-världen-ångest. 
 15.30 Dricker två flaskor vin - Jag som brukar vara måttlig med alkohol. 

 16.00 Somnar. 
 17.30 Vaknar - Världen är fortfarande lika hemsk. 
 18.00 - 01.00 TV -och videoaktiviteter kompletterat med alkoholförtäring - Somnar på soffan.   
 (Informant 2). 

Schemat fortsätter på samma sätt veckan ut, och sen om igen. Detta är ett exempel på hur en 

arbetslös tjugoårig kvinna disponerar sina ensamma eftermiddagar och kvällar hemma, utan 

jobb. Alla disponerar sin tid och uppfattar den annorlunda, men en generell tendens i 

materialet är att många uppfattar att de har för mycket tid som de ska försöka göra något med. 

Men det finns också exempel på hur tid kan verka hämmande för folk som vill ha ett arbete, 

exempelvis ensamstående mödrar som inte kan jobba vilka tider som helst (Informant 3). 

Tiden kan verka både nedbrytande och upplyftande, beroende på personen i fråga och dennes 

kontext. Just det här med att ha mycket tid kallar etnologen Stefan Bohman för en form av 

”andlig nöd” medan det förr var mer tal om en ”materiell nöd” när folk inte hade råd att sätta 

mat på bordet; att tristessen är ett av de största problemen för en arbetslös som inte kan fylla 

all sin tid med något (Intervju 1), men mitt material visar att det handlar om så mycket mer än 

just tristess. När det gäller vissa informanter så har jag funnit att tiden är nära sammanknuten 

med deras habitus; många informanter som skriver att deras mödrar har varit hemmafruar 

brukar också ägna sin tid åt hushållssysslor, och sysslor som generellt sett kan tolkas som 

normifierande kvinnoarbete; exempelvis obetalt hushållsarbete åt familj, vänner etcetera. Den 

sociala miljö som uppväxten består av formar till stor del individen (Carle, 2015: 407); de 
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tendenser som jag har funnit i materialet är att det för en arbetslös som är uppväxt med en 

förälder som agerade hemmafru/husmoder under hela barndomen så förekommer det att 

denna gör likartat arbete som arbetslös, utan att reflektera över det i berättelsen. Ett exempel 

på detta är informant 4 som bakar, städar och passar barn åt bekanta utan att reflektera något 

över det, det ter sig som ett naturligt sätt att disponera sin tid på. Men det är ofta svårt för en 

individ att själv se sitt agerande som normativt och befästande av existerande normer (Lykke, 

2017), vilket definitivt kan vara en anledning till varför en reflektion över vissa specifika 

normer inte finns med i alla berättelser.  

Tiden kan också skapa problem genom att den markerar ett utanförskap. Det kan till exempel 

handla om göra saker vid fel tid:  

En period ville man inte ens gå och handla, du kom ju på ’fel tid (dagtid)’ det gör 
man för att inte träffa så många andra och ändå blir det fel, väntar du till em så 

träffar du de som arbetar, då tycker de att ’kan inte hon handla på en annan tid som 
går hemma hela dagarna’. (Informant 22). 

Här blir det tydligt hur det för människan ifråga ser tiden som hämmande, hur tiden blir en 

differentierande egenskap som pekar ut en människa, som hjälper till att skapa ett 

utanförskap. Det blir också påtagligt hur det finns en vilja att passera som normal, att dölja sitt 

utanförskap, sin stigmatisering. Det kan tolkas utifrån Goffman att det ofta är så att 

stigmatiserade individer undviker att vara i vissa rum samtidigt som andra människor då deras 

utanförskap blir än mer tydligt när de är i dessa rum med icke-stigmatiserade individer 

(Goffman, 2011: 20f). Citatet visar att detta även är något som individen har internaliserat, då 

hon inte vill gå och handla enbart på grund av att folk då ser henne som arbetslös och kan ha 

möjliga kommentarer om denna. En annan informant talar om nästintill samma fenomen:  

Jag kom på mig med att ligga kvar i sängen och läsa ända tills posten kom ute i 
brevlådan. Den kom oftast inte förrän c:a kl 12 på dagen. Om någon skulle se mig 

hämta in posten iklädd morgonrock så dags på dagen vore det genant. Visserligen 
var det bara 7-8 m till brevlådan men ändå. Alltså blev detta ett mål att vara klädd 
till kl 12! (Informant 9). 
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Här blir det väldigt tydligt hur tiden i kombination med vad som är passande att göra och hur 

det är lämpligt att se ut vid en viss tidpunkt påverkar vissa av kvinnornas handlande. Tiden 

blir här en distinkt markör för hur människor uppfattar sig själva och sin omgivning - det är 

genant för en individ att ha så mycket tid att hon inte ens är helt påklädd när posten ska 

hämtas. Men, informanten reagerar här mot att inte vara klädd vid denna tidpunkt och sätter 

som mål att vara klädd när posten hämtas, att vilja passa in och inte verka ’genant’. Det finns 

olika sammanhang och miljöer där olika fenomen är accepterade; som en hemmafru kan 

ovanstående citat ses som mer accepterat, likväl som det är mer accepterat att vara hemma för 

att ta hand om någon familjemedlem eller barn än att bara vara arbetslös.  

Förvånansvärt många frågade mig hur min pojkvän (numera sambo) tyckte det 
kändes när jag hade ett jobb och han var arbetslös. Nu när rollerna är ombytta frågar 
ingen hur jag tar min arbetslöshet och jag tar den mycket sämre. (Informant 17). 

Här syns en skillnad i vilka rum en person kan röra sig och hur; citatet ovan visar främst på 

hur genus och tid är sammankopplat då det var mer uppseendeväckande att utav en man och 

en kvinna i en relation så var det mannen som var arbetslös och kvinnan som arbetade. Här 

går det att se hur olika rum har olik acceptens, det är mer accepterat i detta sammanhang för 

kvinnan att vara arbetslös och spendera sin tid med annat än jobb än vad det är för mannen. 

Att vara hemma och ha mycket tid är något som i stor grad också påverkar 

familjerelationerna, och det verkar inte spela så stor roll om alla i hushållet är hemma eller om 

en eller flera jobbar. En tjugotreårig informant beskriver hur hon är arbetslös och fortfarande 

bor hemma hos sin mor som är pensionär, hon är en ”mambo” (Informant 11). När de båda är 

hemma så brukar de ofta irritera sig på varandra, även om det enligt informanten inte går så 

långt att de börjar bråka, så är det ändå en påfrestning för relationen. Vidare beskriver hon hur 

de båda har planerat sina vardagar så att de ska undvika att gå varandra på nerverna, 

exempelvis att hon försöker planera sina förmiddagar så att hon gör aktiviteter utomhus 

medan modern är hemma (Informant 11). 

Det har hänt däremot, att min mamma och jag har gått varandra på nerverna. Detta 
är nästan oundvikligt, med tanke på att vi ändå bor så nära inpå varandra som vi gör. 
Om hon är hemma på dagarna, och jag också är hemma på dagarna, så blir det som 
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så att vi går och gnager på varandra, sliter på relationen mellan oss. Det är dock 

sällan det går så långt att vi börjar bråka. (Informant 11). 

Dylikt förhållande beskriver informant 17 när relationen mellan henne och sin sambo sätts på 

prov. När sambon kommer hem från jobbet så vill hon att de ska aktivera sig tillsammans 

vilket sambon inte vill eftersom denne är trött från jobbet, så istället har informanten börjat 

aktivera sig själv vilket leder till att hon ibland inte är hemma när sambon kommer hem från 

jobbet: 

  
Min arbetslöshet sliter på min relation till min sambo. Han kommer hem och är trött 
efter en hård arbetsdag och då vill jag först höra hur dagen har varit och sedan att vi 
ska hitta på något. […] Andra dagar är jag inte ens hemma när han kommer hem för 
att jag har aktiverat mig själv och gått iväg med någon kompis. Vårt förhållande blir 

väldigt ryckigt, vi finns inte där för varandra eller kan fylla varandras behov. […] 
jag vill att det för någon gångs skull ska hända något, nästan vad som helst. 
(Informant 17).  

Tid blir i den här kontexten något som skaver; Maria Andersson beskriver hur arbetslöshet 

enligt övergripande samhällsnormer ses som en passivisering av individen, med för mycket 

tid och för lite vilja (Andersson, 2003). Här får vi exempel på hur två personer med lika 

mycket tid skaver mot varandra - de har för mycket tid i närheten av varandra. Men även att 

en person med mycket tid och en med liten också skaver mot varandra. Däremot när den 

arbetslösa försöker att aktivera sig själv så kan det också leda till problem, då den lilla tiden 

som den arbetande har inte kan spenderas med partnern. 

Beverly Skeggs menar på det under lång tid har skapats en norm där arbetarklasskvinnor ska 

göra det obetalda hushållsarbetet utan att se någon negativ eller förtryckande aspekt i det, utan 

snarare att de ska finna glädje i det (Skeggs, 1999: 76f). Just hushållsarbetet är något som får 

stor plats i många av de arbetslösa kvinnornas berättelser. Det kan antingen vara något de gör 

utan att göra någon vidare reflektion över eller en tvistefråga i hemmet. Ett exempel på det 

senare som väl belyser genusaspekten i hushållsarbetet likväl som tidsaspekten i vardagslivet 

finns hos informant 19: Informanten beskriver hur det obetalda hushållsarbetet har blivit en 

källa till ilska och irritation hos både henne och familjen. Då hon är arbetslös och enligt 

maken bara går hemma hela dagarna så anser denne att, hon, kvinnan ska göra allt 
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hushållsarbete själv, trots två barn, och vill inte ge hjälp när hon ber om den. Detta leder till, 

som informanten själv skriver, ”Känner då hur ilska kommer, både på mig själv för att jag inte 

gjort det under dagen, men även på maken för hans inställning” (Informant 19). Precis innan 

detta så ges en bild av hur den stora mängden tid skapar tristess och därmed leder till att hon 

inte fungerar som vanligt, att hon vill och känner att hon borde men bara inte kan ta tag i 

hushållsarbetet. Det leder till att hon känner sig dålig och blir arg på sig själv för att hon inte 

kan ta tag i det arbetet som, enligt min tolkning av Skeggs, är det hon enligt normerna ska 

göra utan att klaga, till och med finna glädje i. Viljan att hon ska göra allt hushållsarbete själv 

men inte kan leder till att hon känner sig nere, otillräcklig, vilket sedan bekräftas av maken 

och därmed också blir fast internaliserat i hennes subjekt. Att ses som en produkt på 

arbetsmarknaden som ingen vill ha påverkar subjektet negativt och sätter spår (Andersson, 

2003: 89), vilket också det enorma grubblandet som får plats tack vare tiden påverkar. 

Maken blir här i min tolkning en aktör som till stor del påverkar hennes vardag och hur 

genusnormer internaliseras, men framförallt hennes självbild. När han uttrycker sina 

förväntningar som hon sedan inte lever upp till så uttrycks ett verbalt missnöje, att hon inte 

har gjort det hon ska och borde göra. Detta kan uppfattas som nedtryckande för hennes som 

person, att hon inte klarar av det som förväntas av henne - hon känner en ilska gentemot sig 

själv som förvärras av att hon har en massa tid hemma, en massa tid att grubbla och fundera 

över sig själv. I mannens ögon blir hon en hemmafru med tid att ta hand om hemmet medan 

hon själv inte vill vara det, trots att hon ändock internaliserar mannens bild. Att hon uppfattar 

sig själv som oförmögen att få ett jobb underlättar inte självbilden, och det kan tolkas som en 

dubbel uppfattning av dåligt självförtroende. Här är just tidsaspekten avgörande för hur 

hennes vardag ser ut, men framförallt hur maken uppfattar hennes plikter att utföra allt 

hushållsarbete - enligt honom har hon ju tid för detta.  

Utan den stora mängd fritid så kanske informantens självuppfattning hade varit mer positiv 

och makens åsikter annorlunda; hon beskriver själv hur det är just den stora mängden tid som 

bryter ner henne i kombination med dåligt självförtroende som kommer genom att inte få 

något arbete och samtidigt inte känna sig uppskattad hemma: ”De berättar om en de ene och 

andre som fått jobb. Då funderar man: ’Vad tror de om mig. Vill hon inte ha något arbete 
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eller?’. Själv tänker man ’Vad är det för fel på mig som inte får något jobb’”  (Informant 19). 

Barnen uppfyller viss del av tiden, även om det inte beskrivs i detalj hur just hon och maken 

uppdelar sin och sitt ansvar så beskrivs ändå hur hon hjälper dem med läxor samtidigt som det 

är hon som förbereder mellanmål och dylikt åt dem. Hon verkar ha det övergripande ansvaret; 

Skeggs menar på att ansvarskänsla är en av de absolut viktigaste aspekterna för att uppnå 

respektabilitet (Skeggs, 1999: 92) och därmed också en bättre självbild. Tiden är viktig då det 

hon väljer att göra med den spelar stor roll. Antingen kan hon finna sig i hemmafru-bilden, 

eller välja att gå utanför vilket hon faktiskt gör, om än omedvetet. Att informanten också har 

skrivit med en tillsynes väldigt kaosartad handstil nedskriven utan större omtanke ger bilden 

av att detta är information som måste få komma ut, likt ett känslomässigt uttryck. Det är 

möjligt att detta är det enda utloppet som informanten får för de här känslorna då övriga 

familjen inte verkar förstå hennes situation, eller som hon skriver: ”Jag skulle kunna skriva 

mer men det är svårt att få ner allt i skrift. Men kommer på allt eftersom.” (Informant 19). 

Berättelsen är antagligen nedskriven i en kort session där hjärnan har tömt, där människan har 

velat skriva av sig. 

Ett annat exempel på en berättelse där en person får tiden att gå genom obetalt hushållsarbete 

är från informant 4. Här beskriver hon hur hon vill vara sin bekantskapskrets behjälplig 

genom att passa deras barn, tvätta åt dem och baka (Informant 4). Den enda värderingen som 

läggs in här är att detta arbete får tiden att gå. Detta är intressant då det definitivt finns en 

tydlig genusaspekt i att fördriva sin tid genom att utföra obetalt hushållsarbete åt andra 

människor; ”Ansvarstagande skänker respektabilitet” (Skeggs, 1999: 100). Som jag skrev i 

början av kapitlet så är en möjlig tolkning av detta att det till stor del beror på individens 

habitus, men inom detta habitus så ryms också de normer som i mångt och mycket ordnar 

människors vardag och deras aktiviteter. Såsom normen att kvinnor ska sköta hushållsarbetet i 

den privata sfären.  
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3. Genus och familj 

 De berättar om en de ene och andre som fått jobb. Då funderar man: ’Vad tror de om mig.   

 Vill hon inte ha något arbete eller?’. Själv tänker man ’Vad är det för fel på mig som inte får   
 något jobb […] Eller var jag för tjock?’ (Informant 19). 

Utseendefixering är en av de mest uppenbara aspekterna som går att ta upp när en ska 

analysera något ur ett genusperspektiv, men det är ändå viktigt för att det - likt så mycket 

annat - påverkar upplevelsen av vardagen och arbetslösheten i sig. När självförtroendet får 

stryk för att det inte går att få jobb så påverkar detta också hur upplevelsen av sig själv ser ut. 

Ovanstående citat är ett exempel på hur folks prat om hur andra arbetslösa får jobb påverkar 

informanten medan hon inte får något; trots många ansökningar. Informanten vänder blicken 

inåt, ifrågasätter sig själv, och sitt utseende som ett resultat av att uppleva avvisning. 

Informant 17 har en likartat upplevelse: ”Kroppshyddan har blivit större för jag rör för lite på 

mig och jag hatar varenda kilo jag gått upp, för jag inbillar mig att jag skulle anställas om jag 

var snyggare”. Maria Andersson visar i sin studie på hur det finns en tendens att arbetslösa 

internalisererar skuld och ansvar som en del i att övervaka sitt egna jag för att få ett jobb 

(Andersson, 2003: 53); men precis som skulden över att inte kunna finna ett jobb 

internaliseras så samspelar denna skuld alltid med flera aspekter som inverkar samtidigt, 

vilket indirekt kan ses som en konsekvens av att vara kvinna under patriarkala genusnormer.  

Ett exempel är hur just utseendet spelar roll i uppfattningen av att vara kvinna och därtill en 

arbetslös sådan (de los Reyes, 2005), samhällsnormer såsom att kvinnor ska se ut på ett visst 

sätt blir här något som samspelar i relation med känslan av oförmåga över att kunna få ett 

jobb. Dessutom så menar Skeggs på att klass alltid är något som finns med personer (Skeggs, 

1999), att det är något kroppsligt, och informantens självreflektion kan tolkas som ett uttryck 

av klass i relation till en utseendenorm. Andersson menar på att arbetslöshet är bekönat, att 

det ses som något manligt eftersom kvinnan alltid har hemmet att falla tillbaka på men att det 

blir konflikter om kvinnan inte finner sig i rollen som hemmafru eller vårdare - att det rör sig 

om dikotomin privat och offentligt där det offentliga fortfarande kan ses som en manlig sfär 

och det privata en kvinnlig (Andersson, 2003). För de arbetslösa som då inte vill finna sig i 

denna roll i hemmet utan hellre vill ut i den offentliga sfären igen genom ett arbete så blir det 
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en dubbel förnedring när inget arbete ges; misslyckandet blir både ett personligt och ett 

normifierat kvinnligt - utseendet spelade kanske stor roll under ansökningsprocessen. Vilket i 

slutändan också leder till en stigmatisering. Eller som informant 12 beskriver det:   

Många gånger har jag funderat på hur 90-talets kvinna ska vara egentligen. Fräsch, 

rolig, trevlig, slank, attraktiv, mamma, fru, älskarinna………och allt detta i ett och 
samma paket. Jag får helt enkelt inte ihop ekvationen. Hon måste i så fall vara i nåt 
ultra mega väg den kvinnan. (Informant 12). 

Arbetslösheten är heterogen, den drabbar alla. Nedanstående citat kommer från en 

högutbildad individ, uppvuxen i Danmark, som har haft ett flertal högstatusyrken både i 

Sverige och övriga länder i Europa, och bor i ett lite finare område i Stockholm, men det finns 

ändå en likartad form av genusnorm som också genomsyrar informantens vardag: 

Jag har under det senaste året sökt hålla mig något så när solbränd. […] Och under 
vintern har jag underhållit den vid att gå i solarium varje eller varannan vecka. Först 
hade jag dåligt samvete över, att jag som arbetslös gjorde det, men sedermera 

jämförde jag med vad det kostar att åka till sydligare breddgrader. Så hade jag 
plötsligt inte längre så dåligt samvete. […] Och så försöker jag banta. Även om det 
också är svårt. (Informant 18). 

Utseendet spelar här också en stor roll - hon gör också en poäng av att hon sportar mycket när 

det finns möjlighet (informant 18). Kvinnlighet kan beteckna en underordnad position i 

samhället men är som sådan aldrig absolut utan omskapas och hela tiden i relation till andra 

aspekter och såväl över- som underordning (de los Reyes, 2005: 239). Det går att tolka 

fokuset på utseendet som en norm som här får en annan relation också i förhållande till en 

ekonomisk aspekt: att ha ekonomin att kunna bry sig om sitt utseende på flera sätt spelar 

också roll i skapandet av en kvinnlighet - och en accepterad form av respektabilitet ofta 

reserverad för medelklassen (Skeggs, 1999). Kroppen är en klassmarkör enligt Bourdieu och 

Skeggs, och en stor del i att kunna ses som respektabel och få respektabilitet är att passera 

som feminin både i handling och i utseende; konstruktionen av den respektabla kvinnan sker 

via rätt sorts utseende och rätt sorts beteende - osjälviskhet och omvårdnad (Skeggs, 1999: 

163). Det finns också en annan genusmässig aspekt och det gäller det stigma som i många fall 

kan ses rent kroppsligt. Även om Goffman inte har något genusperspektiv så går det ändå att 
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läsa in: att se annorlunda ut, gå utanför den feminina normen via sitt utseende, och att uppfatta 

sig själv som utanför densamma normen. Informant 8 talar om hur hon som ”långhårig 

ovårdad tjej” (informant 8) blev förföljd av expediter och kändes sig utstött för att hon inte 

passade in i normen för hur en tjej skulle vara. Hon blev i min mening stigmatiserad för att 

hon inte passade in i mallen för hur en tjej skulle vara. 

 Som jag tagit upp delvis i kapitlet Tid så är omvårdnad av barn, familj och hushåll något som 

går igenom många berättelser - och som är en distinkt feminin norm som påverkar vardagen. 

Skeggs menar på att det både historiskt sett och idag är ett sätt att kontrollera kvinnor, att låta 

- eller tvinga - dem vara kvar i hemmet och inte ute i offentligheten (Skeggs, 1999). Eftersom 

omvårdnad är en av vägarna för de arbetarklasskvinnorna i Skeggs studie att nå 

medelklassens respektabilitet så är det också något som får stor betydelse, likväl som det är ett 

typiskt feminint yrke. Omvårdnadsyrken ses också ofta som lågstatusyrken förbehållna de 

individer som inte har någon högre utbildning, oftast kvinnor. Informant 1 är en sådan person 

som både haft ett sådant yrke och som hamnat i hemmafru-rollen, även om hon inte ser något 

negativt med att vara just en hemmafru som inte arbetar för barnen: 

Jag var hemma med barnen då de var små. Städade på kvällarna då far i huset var  

hemma hos barnen. Hade också dagbarn en tid. En period hade jag tio dagbarn + tre  
egna. En rolig tid, liv och rörelse. Inte så tyst och tomt som det är här nu. […] För  
det första så skulle jag aldrig ha varit hemma med barnen och passat andras ungar   

medan deras mammor satsade på sin karriär. Nej, jag skulle gjort lika som de.  
Skyfflat in ungarna hos någon dagmamma eller dagis och skaffat mig ett ordentligt 
jobb.(Informant 1). [Författarens kursivering] 

  

Den manliga och kvinnliga normerna blir i ovanstående citat tydliga, där kvinnan tar hand om 

hushållsarbetet medan mannen är hemma och med barnen. Det intressanta här är att det 

informanten beskriver blir två normer som Skeggs identifierar som väsentliga för att en 

kvinna ska uppnå respektabilitet; det är både privat och offentlig omvårdnad. Men, 

informanten själv blickar tillbaks och klassar sitt yrke som något inte ordentligt, som om det 

inte är ett riktigt yrke jämfört med de kvinnor vars barn hon tog hand om. Hon 

förvärvsarbetade inte på samma sätt och gjorde kanske inte karriär, något hon nu ångrar. Det 

går att tolka som att denna roll som dagmamma och hemmafru i retrospektiv var hämmande 
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för hennes framtida yrkesliv, och att hon kanske inte hade behövt vara arbetslös om det inte 

vore för just dessa två aspekter i hennes tidigare liv.  

Barnen spelar roll, hon blir rätt sorts hemmafru. Andersson har också funnit i sin studie att det 

spelar roll vad kvinnan är för sorts hemmafru: arbetslös men att vara hemma och ta hand om 

barn och hushåll är godtagbart i samhällets ögon, men att bara vara hemma och ta hand om 

hushållet utan barn ses ner på och är inte lika allmänt godkänt (Andersson, 2003: 82). Här går 

det att relatera till Skeggs som har kommit fram till att kvinnan ska ägna sig åt omvårdnad i 

hushållet, men också samtidigt i yrkeslivet för att bli accepterad (Skeggs, 1999). Ett exempel 

där barnen, familjen och hushållet får större roll i vardagen än yrket ges av informant 21 som 

sa upp sig från jobbet innan julen för att ”få förbereda och fira jul och nyår med familjen i 

traditionell anda. d.v.s. hemlagad mat och hemgjort godis och ingen uttröttad 

mamma.” (Informant 21). En möjlig tolkning här är att det traditionella julfirandet med alla 

dess normer av perfektion, harmoni och allt hemlagat ledde till att hon sa upp sig från sitt jobb 

och därmed också blev arbetslös efteråt. 

En annan informant tar dock upp en annan åsikt gällande att vara hemma med barnen, att det 

snarare är något positivt och eftersträvansvärt. Att hon själv som mor nästan verkar känna sig 

bättre om barnen inte bara går på förskola eller hos dagmammor utan är mer hemma med 

henne. 

Martin [ett av barnen] har varit mer än halva sitt liv hos dagmamma eller på dagis 

under dagtid. Ska det verkligen vara så? Tyvärr har vi inte tidigare haft något val, 
men nu tycker jag att jag har en chans att lugna ner tempot lite. Jag ser denna gång 
arbetslösheten som en möjlighet.” (Informant 7). [Författarens kursivering]  

Den retoriska frågan hon ställer i sin text visar på vad informanten själv egentligen tycker, att 

det inte ska vara så och att hon ska vara mer med barnen när hon har en chans att vara det. Det 

går att tolka detta både att hon agerar normativt men också att hon inte gör det; istället för att 

ha en negativ bild av sin egna arbetslöshet så blir det en möjlighet för informanten, en 

möjlighet för att kanske förbättra sitt egna liv. Att inte se på arbetslösheten som något negativt 

vilket är den samhälleliga normen och ett genomgående tema hos arbetslösa och rörande det 
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mesta som skrivs om arbetslöshet (Andersson, 2003), gör att informanten på detta sätt bryter 

en stark norm via sin kvinnlighet. 

Ett problem som en informant lokaliserar är också samhällets, och arbetsgivarnas, 

förväntningar på henne som kvinna:  

Att vara 25 år och arbetslös är pest när man är tjej, för arbetsgivarna inbillar sig att 
alla tjejer i den åldern kommer att skaffa barn om de inte redan har några. Några 
sådana planer har jag alltså inte. […] Jag kan förstå arbetsgivarnas rädsla, men inte 

när det gäller mig… Kvinnor blir mammalediga och sedan måste de vara hemma för 
vård av sjukt barn med nästan jämna mellanrum. Man särbehandlar inte killar i 
samma ålder på det sättet […] Man är kvar i det gamla samhällsmönstret och dess 
värderingar. Kvinnan tar hand om barnen, mannen gör karriär. (Informant 17). 

Det som både tas upp är de genusnormer som genomsyrar samhället; att känna ett behov av 

att behöva poängtera att ”nej, jag ska inte ha barn” visar vilka förväntningar som ligger på 

henne som ung kvinna som söker jobb - och att detta är något negativt i kontrast till hur det är 

för män i samma ålder. En rimlig tolkning är alltså att det, på grund av samhällets normer och 

förväntningar på kvinnor, leder till en diskriminering av dem på arbetsmarknaden om de är i 

ung ålder och inte har barn. En negativ påverkan på kvinnor på grund av samhällets normer är 

också något som en annan informant i tjugoårsåldern tar upp: hon har arbetat som vikarie på 

ett säkerhetsföretag och har en väldigt god kontakt med sina kunder, på så sätt att många 

kunder har hört av sig till hennes chef för att berätta om vilken bra anställd hon är. Enligt 

informanten kommer den manliga medelålders chefen därefter in till henne och frågar om hon 

har haft sex med dem (Informant 12). Här används informantens genus och feminitet emot 

henne, samtidigt som det spelar in i den heterosexuella normativiteten.  

De olika aspekterna genus, sexualitet, ålder och klass samspelar här för att skapa en 

helhetsbild som påverkar informanten negativt. De olika aspekterna kan inte ses som rena och 

analyseras utan varandra (Lykke, 2017: 57); det faktum att hon är en ung kvinna med ett 

vikariat som är populär hos sina kunder får hennes manliga chef att anta dels informantens 

heterosexualitet och dels att hon har haft samlag med kunderna för att de ska ha blivit så 

positiva gentemot henne. Det blir då snarare hennes feminitet och sexualitet som får spela roll 
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i den bedömningen som chefen gör av hennes arbete; det faktum att hon är kvinna kommer 

före den mer logiska slutsatsen att hon är bra på sitt jobb. Här spelar den diskursiva 

uppfattningen som fanns 1995 om både kvinnlighet och kvinnors heterosexualitet roll; min 

tolkning och slutsats av informantens uppgifter är också ett uttryck för den diskurs inom 

vilken jag befinner mig. En annan tid hade möjligtvis fodrat en annan tolkning 
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4. Ekonomi 

”Att bli arbetslös innebär en ekonomisk katastrof för många. Det finns de som får sin inkomst halverad. I mitt 

fall har det inte varit fullt så illa, främst beroende på två saker  
- jag är kvinna 
- jag har inga dyra vanor 
Enbart det faktum att jag är kvinna gör att jag inte har någon hög lön och alltså inte kan lägga mig till med några 

dyra vanor. Jag är van att leva och existera med en betydligt lägre materiell standard än de flesta män. I det här 
fallet är det ett klart övertag (hör ni sarkasmen?).” (Informant 4). 

Just när det gäller de arbetslösas privatekonomi så spelar genus stor roll, vilket ovanstående 

informant påpekar. Enligt Skeggs födds alla människor in i nedärvda rum med tillhörande 

normer som påverkar köns- och klassrelationer samt den position en individ får som en 

normativ kvinna (Skeggs, 1999: 21); här spelar deras habitus stor roll. Detta kan ses på de 

löner som män kontra kvinnor får, där ojämlikheten på arbetsmarknaden leder till att kvinnor 

får lägre lön än män. Detta påverkar i sin tur de ekonomiska resurserna som finns tillgängliga 

för informanterna under sin tid som arbetslösa. Ett annat exempel på detta ges av informant 7 

som jobbat i bank, och som påpekar att hon tjänar inte lika mycket som männen i samma 

position och de i toppen av hierarkin; ”dessutom är jag ju kvinna” (informant 7); alltså ett 

krasst konstaterande av lägre lön.  

Bourdieu skriver att mat och dryck är en av de få områdena i samhället där de lägre klasserna 

fortfarande utmanar medelklassens normifierade sätt att leva, att det finns distinkta normer 

kopplade till mat i överdelarna av de sociala hierarkierna där speciellt en smalhetsnorm är 

kopplad till intagandet av mat (Bourdieu, 2010: 175). Här blir det tydligt hur klass och genus 

återigen samspelar, speciellt i skapandet av en utseendenorm som kommer till uttryck i 

kapitlet Genus och familj. Bourdieus viktigaste poäng är att det blir via mat som en 

klasskillnad kan ses - speciellt när människor med begränsad inkomst inte har råd med en viss 

sorts mat. Informant 2 har skrivit ett schema över hur sin vecka ser ut, och något som sticker 

ut är hur matkonsumtionen ser ut. Makaroner med kokt korv eller stekt ägg till middag varje 

dag, filmjölk till frukost varje dag, ingen lunch och detta kompletterat med chips och alkohol 

under vardagar. Denna enkla och billiga mat är ett tema som går igenom ett flertal av 

berättelserna, men det finns också motsatsen - exempelvis informant 18 som äter råbiff och 
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moussaka med ett glas vin och mineralvatten till. Det finns vissa samhälleliga och 

klassmässiga normer över vad som är rätt och fel sorts mat, som Bourdieu pekar ut, och att äta 

makaroner med stekt ägg eller kokt korv varje dag är fel sorts mat; även om det i 

informantens fall kan tolkas är det enda hon har råd och lust med. Även om privatekonomin 

inte får särskilt stor plats i berättelserna så finns det ändock exempel som visar att det krävs 

en stadig och inte för låg inkomst för att leva samhälleligt korrekt. För att kunna leva efter de 

medelklassideal som både Skeggs och Bourdieu menar på genomsyrar och dominerar 

samhället - speciellt när det gäller utseendenormen som den senare nämnda poängterade - så 

krävs pengar och vilja. Utseendenormen kan också kopplas till matkonsumtionen och därmed 

även den ekonomiska aspekten av vardagen;  

Ser en tjusig baddräktsmodell på annonspelare - Bygger på mina gamla komplex för 
bröst och lår.  

Köper en Expressen och lite godis - Det är ju fredag!  
Synar min kropp i spegeln - Räknar alla fel men tappar räkningen. 
[…] Äter chips och drömmer om en vacker kropp. (Informant 2). 

Inte nog med att hon är arbetslös och därmed i en både ekonomiskt och socialt utsatt position 

så finns det en rad andra normer som samspelar i hur hon uppfattar sin vardag, där just 

utseende och konsumtionen av alkohol och mat får stor plats. Eller som en informant 

uttrycker det: ”Man lever på vissa normer och nudelsoppans dilemma!” (Informant 24). Det 

kan bli såsom Skeggs uttrycker det, att klassmässiga normer om rätt och fel internaliseras och 

blir en diskret del av individens subjekt som alltid påverkar deras vardag (Skeggs, 1999: 147).  

Det går att belysa en form av utanförskap, en stigmatisering, för de individer som bortgår och 

står utanför dessa samhälleliga normer när det gäller specifikt utseende - helt enkelt för att det 

inte alltid finns den ekonomiska möjligheten att upprätthålla vissa normer. Goffman menar på 

att majoritetssamhällets syn på utanförskap alltid internaliseras under en persons 

socialiseringsprocess och hjälper till att skapa både en bild av utanförskapet och en faktiskt 

stigmatisering (Goffman, 2011: 40f). Att inte ha råd med nya kläder är ett sådant exempel, 

eller som att inte ha råd med bil och därmed inte kunna ta sig någonstans. Att inte behöva 

tänka på sin ekonomi eller vad något kostar inför ett inköp menar Skeggs är en av 

definitionerna av medelklassen (Skeggs, 1999: 131):  

!29



Drömmen för mig vore att kunna gå in i en vanlig klädaffär (typ H&M) och köpa en 
tröja utan att titta på prislappen… Eller kanske jag hellre vill kunna veckohandla 
livsmedel utan att hela tiden hålla koll på exakt vilka varor jag köper, för att 
pengarna ska räcka. Unna sig lyxen att impulshandla! (Informant 17). 

Men det är inte bara när det gäller diverse inköp eller att handla som ekonomin spelar stor roll 

i uppfattningen av sig själv; det är också i relation till andra människor - såsom andra 

föräldrar när ens barn vill ha något specifikt som andra barn får.  

Jag vill ha en lön och slippa detta ständiga bekymmer med brist på pengar. Visst har 
jag A-kassa, men det blir inte många kronor eftersom jag har lägsta ersättningen. 

Min ’lön’ räcker ca två veckor, om vi lever riktigt snålt. Det är hemskt att alltid få 
neka barnen när de vill ha pengar till något. Månadspeng har de aldrig fått, vi har 
aldrig haft råd. (Informant 1). 

Ekonomin påverkar alla i familjen. Det finns ett flertal exempel bland mina informanter där 

detta också är ett tema, att de och deras familjer inte har råd med det de vill - eller att barnen 

inte får det andra får. Detta är något som också bidrar till en form av ekonomiskt utanförskap, 

inte bara för den arbetslöse i sig utan även för resten av familjen. Det finns alltid en risk att 

exempelvis barnen blir märkta för att de inte har samma saker som de andra, eller att de 

övriga barnens föräldrar noterar detta vilket också kan påverka relationen föräldrarna emellan.  

Ekonomi och genus samspelar också med en viktig tredje aspekt i två informanters berättelser 

(15 och 13), nämligen att ha emigrerat till Sverige i vuxen ålder. Via en intersektionell ansats 

så går det att se hur genus, klass och utanförskap samspelar tillsammans med etnicitet och 

rasifiering för att skapa en annan form av utanförskap och utsatthet; att vara invandrare är ofta 

detsamma som att vara utsatt för ett förtryck i form av strukturell diskriminering, och även om 

den inte alltid ges uttryck så finns det alltid en möjlighet till diskriminering på grund av 

människans bakgrund (de los Reyes, 2005).  

Arbetslösheten betyder stora påfrestningar för min ekonomi. Har inte råd att gå på 

bio etc, ingen lunch på stan men det värsta är att jag är paniskt rädd för framtiden. 
Jag som invandrare kommer inte att få någon pension, jag har jobbat bara 9 år i 
Sverige, numera för att få folkpension måste man ha bott i landet i 40 år […] Om 
min man dör, vad ska jag göra då? (Informant 13) 
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Informanten är beroende av sin man som en ekonomisk garanti för framtiden, om han dör så 

försvinner också hennes ekonomiska understöd. Här kan det lokaliseras en form av dubbelt 

förtryck i den mån att dels kommer hon som kvinna vara helt beroende av sin make i 

framtiden, men också att hon inte har rätt att få pension från staten då hon är invandrare och 

har bott i Sverige för kort tid. Enligt Bohman är underklassen idag inte längre de 

industriarbetare som en gång var grunden för proletärbegreppet, utan idag är det snarare 

kvinnor som är dominerande inom servicesektorn och invandrare som hänvisas till städjobb 

eller andra lågstatusyrken (Bohman, 2017: 141); ”Jag har aldrig fått en fast anställning, endast 

vikariat med låg lön för att andra ville inte ha det” (Informant 15). Vidare beskriver 

informanten hur hennes svenska påverkar arbetsgivarnas intryck och att hon, trots att hon har 

engelska som modersmål, inte får anställning för att hon har fel sorts engelsk dialekt. 

Dessutom så upplever hon att arbetsgivare tvivlar på hennes förmåga att hantera jobben hon 

söker, trots att hon haft likartade jobb innan, och att de inte tror på hennes betyg. Här belyser 

hon ett strukturellt förtryck som leder till ett utanförskap, både socialt och ekonomiskt.  
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5. Utanförskap 

Jag önskar ALLA människor en arbetslöshet. Kortare eller längre. ALLA borde få känna denna förnedring som 

vi arbetslösa får känna på. Ofta blir vi behandlade som något katten släpat in och som ligger i ett hörn och luktar 
illa. 
Det är mycket lätt att tycka synd om sig själv (det är väl ingen annan som gör det). Men alla ska veta att vi 
arbetslösa ofta har det mycket jobbigt. Vi mår dåligt av vår situation.  

Förstår om självmorden ökar, det är inte alls roligt att vara den som blev över. 
Obehövd. Oönskad. Utestängd. (Informant 1). 

Det utanförskapet som informanten känner beror enbart på arbetslösheten, att arbetslösheten 

har lett till att hon mår såpass dåligt att självmord är förståeligt. Det finns också en 

uppfattning av att ingen annan förstår hur det är att vara arbetslös, att det är något som 

personer måste uppleva för att förstå. Oförståelse från övriga människor i samhället är likt så 

mycket annat ett genomgående tema, informant 19 skriver att folk inte förstår och förvånas 

över att inte ens pensionärer förstår - vidare beskriver informant 11 hur orsakerna till 

arbetslösheten som först ansågs legat på externa orsaker nu snarare verkar ligga på att de 

arbetslösa inte tar tag i sina liv. De arbetslösa blir, enligt Andersson, likt en vara på en 

marknad och menar på att en människas osålda arbetskraft är ett tecken på minskat 

människovärde (Andersson, 2003: 87). Alltså att den som ej uppfyller lönearbetsnormen inte 

är värd lika mycket som de arbetande. Detta leder till ett samhälleligt utanförskap och en 

stigmatisering av individen samtidigt som internaliseringen av detta utanförskapet påverkar 

självbilden negativt.  

Man finns inte. Man är bara till besvär. Man kostar bara pengar. Man duger inget till. 
Man får inte ens ta lån, man är ju arbetslös. Man har inte rätt till semester. Man 

tappar aktning hos folk när man talar om att man är arbetslös. Man törs inte… Man 
har inte råd… Man är inget värd… Man är bara en belastning, ett procenttal i 
statistiken. (Informant 19). 

Detta stigma som informanten känner är en tydlig del i dennes identifikationsprocess, 

Goffman skriver att ett skötesel av stigma är ett generellt drag, något som alla ägnar sig åt i 

majoritetssamhället (Goffman, 2011: 141); att alla omedvetet delar upp folk i grupper. 

Informanten talar också om att hon inte känner sig behövd, att de som har arbete betyder 
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något för de är behövda. Många känner ett utanförskap och identifierar sig med det, att det är 

skillnad på arbetslösa och icke arbetslösa; ”Snart är det i alla fall helg. Då kan man inbilla sig 

att man är som alla andra.” (Informant 6). Det finns en bild av att folk med arbete också 

identifierar sig som detta, att de arbetslösa då inte har en egentlig identifikation; att erkänna 

arbetslöshet är ett personligt nederlag som bara får individen att må sämre.  

Mycket av ens identitet ligger ju i vad man arbetar med. När man träffar en person 
som man inte känner är ju första frågan vad man heter. 
Men andra frågan är nästan alltid ’Vad jobbar du med då?’ 

Att då säga att man är arbetslös är beviset på ett totalt nederlag. Man känner sig så 
värdelös som människa, trots att man vet att människovärdet inte ligger i om man 
har ett jobb eller ej. Jag undviker i det längsta att prata om min arbetslöshet, t.o.m 
med min man. (Informant 6). 

Många informanter riktar också sin ilska mot Arbetsförmedlingen och menar på att de blir 

orättvist och otrevligt behandlade av personalen, att de inte bryr sig och inte har någon 

förståelse för deras situation. Som en av informanterna skriver ”Min nuvarande 

arbetsförmedlare verkar helst vilja att jag ska sluta störa henne.” (informant 17); informant 1 

har samma upplevelse: ”Blir förbannad och lägger på luren. Det är väl konstigt att de alltid får 

folk att känna att vi stör i deras viktiga arbete.” (Informant 1). Staten via dess myndigheter har 

makten att kategorisera människor och dela in dem i grupper (Weininger, 2005: 105), vilket 

den symboliska handlingen att ”stämpla in” på Arbetsförmedlingen också gör. De som 

behöver stämpla, och de som inte behöver stämpla. Vidare så finns det ett ytterligare en form 

av utanförskap som går att identifiera i materialet, och det är de som behöver gå till 

Socialtjänsten. Det finns ett starkt motstånd gentemot Socialtjänsten, att det är den absolut 

sista utvägen som de flesta försöker hålla sig borta ifrån - och som det hos informanterna 

enbart finns negativa åsikter om; ”snart får jag gå till socialen något som skrämmer mig, 

eftersom jag en gång i tiden arbetat där” (Informant 5). Det finns en form av desidentifikation 

av arbetslöshet bland mina informanter, de som behöver gå till Socialtjänsten och de som inte 

behöver göra det. Informant 3 beskriver att hon som ensamstående mor ”blev jagad av 

socialen” (informant 3) till att söka jobb hon aldrig skulle kunna ta på grund av att hon inte 

hade någon barnomsorg ordnad och att hon inte vill ”gå på socialbyrån och tigga och bli 

tillplattad” (Informant 3) igen. Men det uttrycks också en glädje över ALU-jobben som de 
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arbetslösa får via arbetsförmedlingen: ”Det var härligt att tillhöra en grupp igen, att ha 

regelbundna tider och känna sig som en fullvärdig medborgare igen.” (Informant 4). Att 

identifiera sig med sitt jobb, att vara en av de nyttiga - en god medborgare - genomsyrar 

informanten och många andra. Det uttrycks en ovilja att ”leva på statens 

bekostnad” (Informant 12), eller att de känner sig som ”en börda för staten” (Informant 5), 

vilket påverkas till stor del av hur de arbetslösa omtalas i offentliga medier och vad 

politikerna säger. Stefan Bohman menar på att det finns en historik av detta, att politiker via 

sina uttalanden om arbetslöshet aktivt bidrar till att skapa detta utanförskap och denna känsla 

av att inte vara en god medborgare, en börda (Intervju 1). 

Detta utanförskap blir dubbelt när den arbetslösa också är en immigrant. Informant 13 

beskriver att hennes kärlek till Sverige under tiden som arbetslös snarare omvandlats till 

ogillande, att hon blir utestängd och klassas lägre än svenskar:  

Nu visar det sig att det inte är bara de i forna östblocket som inte förstår ordet 
demokrati […] och vill inte ge dem [invandrarna] demokratiska rättigheter i 
praktiken, bara i teorin. Sådana invandrare som jag, lite äldre, har faktiskt ingen 

framtid alls [i Sverige]. (Informant 13). 

Hon uppfattar en strukturell diskriminering både av stat, arbetsgivare och vanliga svenskar - 

svenskar som inte förstår hennes utsatta situation som invandrare. Svenskar har svårt att utan 

större ansträngning se hur deras sätt att leva blir normen för svenskhet och hur det påverkar 

andra (Lykke, 2017: 57f). Exempelvis informant 15 med engelska som modersmål men som 

talar engelska med fel sorts dialekt för att vara intressant för arbetsgivare, hon beskriver hur 

en arbetsgivare berättade att om hon bara hade en amerikansk dialekt så skulle hon bli 

anställd direkt (Informant 15). Det finns alltså en rätt sorts invandrare och en fel sorts 

invandrare för denna arbetsgivare, och att komma från Sri Lanka är fel sorts invandrare.  

Slutligen så finns det ett utanförskap i materialet i sig; de osynliga, de som inte har skickat in 

sina berättelser till arkivet. Dessa lokaliserar Andersson med, och det är invandrarna som 

lyser med sin frånvaro - främst på grund av att kravet på att skriva ren och bra svenska ökar 

självmedvetenheten och därmed också skrämmer bort de som inte anser sig tala perfekt 

svenska (Andersson, 2003: 24). Exempelvis tar informant 13 upp detta och ber om ursäkt för 
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sin dåliga svenska. Även om det inte finns utskrivet i frågelistan att svenskan ska vara helt 

korrekt så finns det en uppfattning om att det ska vara så; en uppfattning som i min tolkning 

leder till en diskriminering då invandrare inte vågar skicka in. De få som faktiskt har skickat 

in har gjort det som en del i ett ALU-jobb (exempelvis informant 15). 
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Avslutande diskussion 

Alla informanter upplever sin vardag annorlunda även om det finns gemensamma teman som 

går att se och analysera. Att saker såsom civilstånd spelar stor roll har jag belyst i tidigare 

kapitel; det är skillnad på vilket handlingsutrymme kvinnorna har beroende på om de är 

ensamstående eller har en familj. Familjen framstår som mer krävande i berättelserna än vad 

det är att vara ensamstående, även om det också finns upplevda besvär med att leva ensam. 

Jag har lyft fram flera exempel på hur kvinnor som lever i med en familj upplever hur de ofta 

blir degraderade till hemmafruar och förväntas sköta allt hushållsarbete själva vid 

arbetslöshet, eller hur de har upplevt denna roll innan; exempelvis informant 1 som ångrar att 

hon när barnen var små fungerade som en hemmamamma. I dessa fall har det blivit svårt för 

kvinnorna att ta sig ur denna traditionella kvinnoroll för att den andra parten har haft ett 

lönearbete och därmed också nästintill antagit att deras fruar ska sköta allt hemmavid. Det 

förmedlas en känsla av förnedring och degradering, även om det också finns informanter som 

hellre vill ägna sig åt detta och barnen istället för att ha ett lönearbete.  

Att feminina normer såsom vård och omsorg och familjeideal spelar stor roll i flera av 

kvinnornas berättelser är inte konstigt, om materialet läses utifrån Skeggs teoretiska glasögon. 

Att kunna se hur kvinnliga normer måste förhandlas i relation till idéer om arbetslöshet, 

samtidigt som det också måste förhandlas i relation till hur vissa kvinnoideal leder till att 

dessa också ska ha ansvar för hushållet, familjen och omsorgen av de båda.  Just att vara 

”osjälvisk” och ”bry sig om andra” (Informant 22; informant 17; informant 5) är ledmotiv i 

flera kvinnors berättelser, och kan utifrån Skeggs förstås som förhandlingar om hur 

respektabilitet ska uppnås.  

Det är alldeles för lätt att tala om de informanter som finner sig i normen och de som gör 

motstånd mot den; snarare är det så att det finns informanter som inte vill bli klassad som 

hemmafru/hemmamma och således förmedlar en negativ känsla, medan det finns informanter 

som vill vara hemma med hushåll och barn. Detta är högst individuellt och beror på kontexten 

personerna lever i; som ensamstående mamma är det lätt att förstå hur exempelvis informant 3 

verkligen inte vill ha ett heltidsjobb för att hon också vill spendera tid med sitt barn. Eller som 
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informant 25 uttrycker det: ”Jag är inte arbetsskygg, jag söker jobb hela tiden, men vill bara 

ha deltidsjobb p.g.a att jag även vill hinna med och umgås med min dotter”. Vidare så går det 

att tolka vissa informanter på ett sådant sätt att de inte alltid vill omförhandla sina positioner 

för att de är rädda att förlora ytterligare självkänsla eller trygghet, exempelvis informant 13 

som enbart har en garanterad framtida inkomst i form av sin man då hon inte har bott i 

Sverige tillräckligt länge för att få en egen pension.  

När det gäller utseendenormerna som så spelar också social position roll; vissa informanter 

uttrycker en oro över sitt utseende och att detta kanske påverkar deras chanser att få 

anställning. En tolkning är således att denna utseendenorm påverkar deras möjligheter att ta 

sig ur den socialt utsatta positionen som arbetslösheten är; gemensamt för alla är att det 

formuleras en känsla av utanförskap, vilket också påverkar deras egna självbild. Som Skeggs 

skriver så spelar utseendet också en viss roll i hur respektabiliteten uppnås och förmedlas, det 

krävs ett normmässigt utseende för att kunna uppfattas som respektabel (Skeggs, 1999); en 

rätt sorts kvinnlighet och feminitet. Ett sätt att uppnå respektabiliteten är att vara omvårdande 

i hushållet, att vara en hemmafru eller hemmamamma. Här spelar civilståndet stor roll, det 

krävs att vara i ett förhållande för att uppnå respektabilitet denna väg. Det tydligaste exemplet 

på att bo ensam och uppleva en stigmatisering ges av informant 2 som spenderar majoriteten 

av sin tid ensam i nedstämdhet och med alkohol. Även om ingenting utöver det schema jag 

citerat finns i hennes svar på frågelistan så går det att tolka att detta leder till att hon upplever 

ett utanförskap, därtill att genus också spelar roll i egenskap av att hon inte är nöjd med sitt 

utseende och jämför sig med utseende normen som finns i reklamer. Men civilståndet spelar 

ingen roll när det gäller just stigmatisering då majoriteten av alla informanter upplever att det 

går att se på dem att de är arbetslösa; de har en visibilitet som gör att omvärlden uppfattar 

dem som arbetslösa (Goffman, 2011: 57) och en upplevelse av att omvärlden vet om att de är 

arbetslösa.  

Då klass inte är något som explicit tas upp i berättelserna förutom när en ilska gentemot 

politiker formuleras så är det ofta något som skrivs inte underförstått eller får tolkas in. Det är 

inte lika synligt självmedvetet som i Skeggs studie där alla hennes informanter uppfattar sig 

själva som arbetarklass. Här belyser jag det med hjälp av Skeggs och en intersektionell ansats 
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som hjälper till att visa hur makthierarkier, underordning och förtryck samspelar med klass i 

berättelserna. Saker såsom matkonsumtion är ett tydligt exempel på klass där just 

konsumtionen, och möjligheten till konsumtion, spelar stor roll. Även när det gäller normer 

gällande utseende så spelar klass en stor roll, det är inte alla som har ekonomi eller tid att 

kunna uppfylla det utseende som är normifierat. Att vara i en underordnad position är något 

som i Skeggs mening är symboliskt för arbetarklassen, och att dessutom vara kvinna och ha 

en utländsk bakgrund påverkar hur förtrycket, utanförskapet och makthierarkierna ser ut. 

Klass, likt genus, genomsyrar allt för det påverkar alltid hur relationer och normer ser ut och 

manifesteras - klass är alltid bekönat till kvinnors nackdel (Weininger, 2005: 121ff) när 

maskuliniteten är normen; patriarkatet. Som Andersson har poängterat i sin studie så är 

lönearbete ihopkopplat med maskulinitet då det är den offentliga sfären, medan arbetslöshet 

(och sysslolöshet) är klassat som feminint då det främst rör sig i den privata sfären 

(Andersson, 2003); även om disponeringen av tiden i hushållet leder till konflikt om den 

arbetslösa kvinnan inte vill finna sig i normerna. 

Så länge det finns en arbetsnorm så finns det också de som faller utanför normen, de 

arbetslösa. Mer forskning skulle behöva göras på ämnet idag och i framtiden, främst för att 

människors möjligheter och livssituation ändras i takt med tiden. Hur ser utanförskapet för en 

arbetslös ut idag med tillgång till sociala medier och internet? Hur uppfattar arbetslösa 

människor med en utländsk bakgrund sin arbetslöshet i Sverige? Många frågor kan ställas. 

Sammanfattningsvis så menar jag på att det är ett ämne som inte är tillräckligt belyst, det 

krävs mer studier gällande arbetslöshet - främst med utgång i individen, subjektet och 

upplevelserna av vardagen. 

Jag är rädd för livet, och jag skäms för mig själv. Jag undrar om arbetsgivarna också 
har märkt av det; vilken förlorare jag är, eller finns det kanske något hos mig - eller 

min utstrålning som säger dem att jag är arbetslös? (Informant 11). 
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