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Författare: Romena Holm 
 
 
ABSTRACT 
 
Arbetslöshet drabbar allt fler människor och detta fenomen är ett stort samhällsproblem. De 
äldres fotfäste i arbetslivet är skört på dagens arbetsmarknad. Ju äldre man är desto svårare 
har man som arbetslös att komma tillbaka till arbetslivet. Syftet med studien har varit att med 
hjälp av kvalitativa intervjuer öka kunskapen om äldre arbetslösas upplevelser av sin 
arbetslöshet och deras självbild som långtidsarbetslösa. En av huvudfrågeställningarna har 
handlat om vilka negativa och positiva upplevelser av arbetslösheten som den äldre arbetslöse 
har och den andra om den äldre arbetslöses syn på sig själv i egenskap av långtidsarbetslös. 
Vetenskapsteoretiskt har undersökningen utgått från ett fenomenologiskt perspektiv. För att 
besvara frågeställningarna genomfördes kvalitativa intervjuer med fyra långtidsarbetslösa 
mellan 50 och 62 år. Av dessa var tre män och en kvinna. Studiens resultat har visat att de 
negativa upplevelserna för dessa arbetslösa var dålig ekonomi och social isolering, vilket 
skapade lågt psykiskt välbefinnande. Självkänslan och självförtroendet var låg hos de 
arbetslösa som inte hade meningsfulla aktiviteter att tillgå på dagarna. Studien har också visat 
att de positiva upplevelserna var kopplade till meningsfulla aktiviteter för de arbetslösa, vilket 
stärkte deras självbild och självförtroende. Åldern uppgavs som det främsta hindret för att 
komma tillbaka till arbetslivet. 
 
Nyckelord: arbetslös, långtidsarbetslös, arbetslöshet, upplevelser, äldre. 
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FÖRORD 

 

Jag vill framföra ett stort tack till de personer som ställt upp på intervjuerna. Tack för era 

minnesrika berättelser och er öppenhet. Jag hoppas att era drömmar går i uppfyllelse och 

önskar er lycka till i framtiden. 

 

Jag vill speciellt rikta mitt tack till Gunnar som har hjälpt mig med att ordna träff med alla 

intervjupersonerna, vilket gjorde det lätt för mig i intervjuarbetet och därmed att fullfölja 

denna uppsats. 

 

Jag vill också tacka min handledare Mats för mycket bra tips och värdefull handledning. 
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Inledning 
 

Bakgrund och problemformulering  

 
Runt om i världen är arbetslösheten ett av många stora samhällsproblem. Detta har flera 

orsaker. Arbetsgivare genomför rationaliseringar, vilket medför att färre människor utför allt 

fler arbetsuppgifter än tidigare. Därmed ökar också kraven på utbildning och kompetens för 

de arbetsuppgifter som finns. Det går vanligtvis inte för t.ex. en ung person att få arbete ens i 

fabrik utan förkunskaper. De som har arbete måste fortbilda sig när kompetenskraven höjs. 

Detta är svårare att göra ju äldre man blir. Risken för den äldre arbetskraften att bli arbetslös 

är därför större än för den yngre, som har lättare att anpassa sig till nya krav (Furåker & 

Johansson, 1993, s.27). Dessutom är det så att det som produceras i form av varor och tjänster 

kräver allt färre människor i arbete. Det beror på bättre organisation, men också på att 

arbetsintensiteten har höjts. Med andra ord krävs det i dag att de som har något arbete måste 

arbeta hårdare än tidigare (Miles, 1986, s.67). 

 

Sverige är inte längre något undantag. Arbetslöshet drabbar allt fler människor och detta 

fenomen har blivit allt mer komplext. Dagens arbetsmarknad ser dyster ut och det är inte 

längre självklart att man har ett arbete. Ju äldre man är desto mindre chans har man som 

arbetslös att komma tillbaka till arbetsmarknaden. De äldres fotfäste i arbetslivet är skört. För 

den som fyllt femtio är problemen i arbetslivet svårare att hantera än för de yngre. De yngre 

har lättare att byta arbetsplats, flytta till annan ort, vidareutbilda eller omskola sig. Medan de 

äldre ofta får stora svårigheter att komma tillbaka i arbetet igen om de tvingas lämna sina jobb 

(Furåker & Johansson, 1993, s.27; Wetterberg, 2004, s.87). För dem som blir arbetslösa är det 

mycket svårt att ta sig ur detta läge. För äldre arbetslösa pågår därför arbetslösheten ofta 

under mycket långa tidsperioder (Höglund, 2000, s.155). De äldre får sägas utgöra en utsatt 

grupp på arbetsmarknaden (Furåker & Johansson, 1993, s.27). 

 

Det är känt att arbetslösheten leder till negativa konsekvenser för de individer som drabbas av 

den. Som långtidsarbetslös får man i princip alltid ekonomiska problem. Dessutom får man 

ofta problem med hälsan, skamkänsla, upplevelser av meningslöshet och arbetslösheten 

medför en rad andra negativa konsekvenser. Samtidigt kan vi höra att en del arbetslösa t.o.m. 

kan uppleva arbetslösheten som en lättnad och som någonting positivt (Ezzy, 2001, s.46). Det 
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har genomförs mycket forskning kring arbetslöshetens orsaker i Sverige och i andra länder, 

men mycket lite om hur de arbetslösa upplever sin situation. De arbetslösa lever alltså ofta i 

en värld som majoriteten av befolkningen idag vet väldigt lite om. 

 

Mycket som beskrivs om arbetslöshet handlar om arbetslösheten bland unga. Till min stora 

förvåning finns ytterst lite beskrivet om arbetslöshet bland äldre. En av de huvudböckerna 

under hela utbildningen på Socialhögskolan heter Samhällsproblem, redigerad av Ted 

Goldberg (2000). Boken omfattar knappt 500 sidor, varav 36 sidor handlar om arbetslöshet. 

Arbetslöshet bland äldre avhandlas på endast fem rader. 

 

I denna studie används ett fenomenologisk vetenskapsteoretiskt perspektiv, alltså jag är ute 

efter en beskrivning av intervjupersonernas livsvärld. Anledningen till att jag valde detta 

perspektiv är att jag vill se in i äldre långtidsarbetslösas värld utifrån deras synsätt. Som 

blivande socialarbetare känns det angeläget att få mer kunskap om detta. 

 

Syfte och specifika frågeställningar 

 
Syftet med studien är att med hjälp av kvalitativa intervjuer öka kunskapen om äldre 

arbetslösas upplevelser av sin långtidsarbetslöshet och hur de ser på sig själva som 

långtidsarbetslösa.  

 

Mina frågeställningar är följande: 

  

- Vilka negativa och positiva upplevelser av arbetslösheten har den äldre arbetslöse? 

- Hur ser den äldre arbetslöse på sig själv i egenskap av långtidsarbetslös? 

 

Förförståelse 

 
I kvalitativ forskning är det viktigt att forskaren redogör för sina kunskaper och erfarenheter 

inom det område som skall utforskas. Det anses viktigt att redovisa kunskaper och 

erfarenheter öppet för att läsaren skall få inblick i hur de eventuellt påverkar analyser och 

slutsatser i forskningsarbetet. De kunskaper och erfarenheter forskaren har före forskningen 

påbörjas kallas förförståelse (Olsson & Sörensen, 2001, s.63).  
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Det finns en viss förförståelse kring äldre arbetslösa i vårt samhälle. Vissa människor tycker 

synd om de äldre arbetslösa och uppfattar att de har mycket små möjligheter att komma 

tillbaka till arbetslivet. Andra tycker att äldre har fastnat i sitt tänkande och att de inte är 

tillräckligt anpassningsbara för att kunna hitta ett arbete igen. 

 

Min förförståelse har skapats av erfarenheten under min första praktikperiod på 

försörjningsstöds- och arbetsmarknadsgruppen inom socialtjänsten i X stadsdelsförvaltning. I 

denna grupp arbetar man med långtidsarbetslösa som inte kan försörja sig genom arbete eller 

genom de generella socialförsäkringarna. 

 

När jag tänker på uppsatsens syfte och frågeställningar ser jag framför mig en äldre 

man/kvinna i 50-års åldern som har blivit arbetslös kanske på grund av nedskärningar eller 

omstruktureringar på sin arbetsplats eller någon annan händelse i sitt liv och har svårt att 

komma tillbaka till arbetslivet på grund av sin ålder. Just sådana personer har jag träffat på 

min praktik. Hur svårt än de arbetslösa har, är det rimligt att tänka sig att det finns positiva 

upplevelser i arbetslösheten som skulle kunna komma fram i intervjuerna. 

 

Begreppsförklaringar 

 

Arbetslös och långtidsarbetslös 

Det finns inte någon enhetlig definition av begreppet arbetslös, utan dess betydelse varierar 

utifrån olika tolkningar och sammanhang. Definitionen baseras på de individer som inte har 

en plats på arbetsmarknaden, som har försökt bjuda ut sin arbetskraft men som inte har 

lyckats hitta någon som vill köpa den. Individens försörjning ligger då i händerna på familj, 

välfärdsstaten eller sparat kapital (Hansen & Orban, 2002, s.66).  

 

Enligt arbetsförmedlingens definition kallas en person som är över tjugofem år och har varit 

arbetslös mer än sex månader för långtidsarbetslös. Om arbetslöshetsperioden varat kortare tid 

än sex månader definieras personen som arbetslös. Det krävs också att personen är anmäld 

som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och kan ta arbete omgående (www.ams.se, 2006-

04-04).  
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Enligt Socialstyrelsen räknas till kategorin arbetslösa de personer som återfanns i någon av 

följande sökandekategorier: 

 

- Personer som kan ta arbete direkt. 

- Personer som får eller har behov av mer omfattande service från Arbetsförmedlingen, 

till exempel yrkes- eller utbildningsvägledning. 

- Personer som väntar på beslutad arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

(www.socialstyrelsen.se, 2006-04-04). 

 

För enkelhets skull kommer jag i uppsatsen att använda begreppet ”arbetslös” även om mina 

intervjupersoner har varit arbetslösa mellan tio och sexton år och således är långtidsarbetslösa. 

 

Äldre 

Med äldre menar jag i det här sammanhanget en person som är 50 år eller äldre.  

 

Disposition 

 
I denna uppsats vill jag genom kvalitativ forskningsintervju öka kunskapen om fyra äldre 

arbetslösas negativa och positiva upplevelser av sin långa arbetslöshetstid. I följande del 

Tidigare forskning redogör jag för empiriska studier av arbetslöshet samt teorier i den 

klassiska och den moderna arbetslöshetsforskningen. I delen Teoretiskt perspektiv går jag 

igenom Berglinds handlingsteori, som jag sedan använder mig av för genomförandet av 

analysen. Metoddelen har jag valt att skriva enligt Kvales (1997) sju stadier i 

intervjuforskning. Vidare redovisas resultatet av intervjuer med hjälp av fem intervjuteman. 

Därefter analyseras resultatet med hjälp av teorier skildrade i tidigare forskning samt 

Berglinds handlingsteori. Uppsatsen avslutas med sammanfattning av resultatet och analysen 

samt diskussion. 
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Tidigare forskning 
 

I den här delen behandlas empiriska studier av arbetslöshet samt teorier i den klassiska och 

den moderna arbetslöshetsforskningen. Många empiriska studier visar att arbete spelar stor 

roll för hur en människa mår. Olika forskare har olika syn på arbetets betydelse för en 

människas välbefinnande och i den här delen av uppsatsen redovisar jag några forskares 

synsätt.  

 

Arbetets betydelse för individen 

 

Den moderna arbetslöshetsforskningen har visat att arbetet ger underlag för människans 

fysiska liv och ekonomiska självständighet. I vår kultur spelar arbetet ofta en central roll för 

meningen med individens liv och det betyder att arbetslöshet slår hårt mot människan. För de 

allra flesta människor spelar arbete en stor roll för välbefinnandet. Detta gäller även de 

människor som varit arbetslösa under lång tid (Höglund, 2000, s.123). Arbetet utgör en grund 

för den egna identiteten och självkänslan. Arbetslöshet påverkar människors välbefinnande på 

ett sätt som också kan hota hälsan (Westerholm, 1996, s.42). För vissa individer har arbetet 

större betydelse än för andra. Ju större betydelse desto allvarligare blir konsekvenserna av 

arbetslösheten för dessa individer (Jönsson & Söderfeldt, 1996, s.43).  

 

Forskning rörande arbetslöshet och dess effekter på människor visar att arbetslöshet som varar 

längre än några veckor förorsakar fysiologisk stress som i sin tur kan förorsaka förhöjt 

blodtryck och hjärt-kärlsjukdom. Till detta kommer en ökad tendens att utveckla psykiska 

symptom. Arbetslösa tas enligt en WHO-rapport (World Health Organization) oftare in på 

psykiatriskt sjukhus än andra (Westerholm, 1996, s.42). De uppvisar också högre förekomst 

av självmord och självmordsförsök. Det är troligt att detta beror på den ekonomiska press och 

förlust av nära relationer som kan bli följden av en längre tids arbetslöshet (Westerholm, 

1996, s.42). 
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Arbetslös och över 50 år, livskris eller vändpunkt i livet 

 

Jag har läst en magisteruppsats Arbetslös och över 50 år, livskris eller en vändpunkt i livet 

(1997) skriven av Gunilla Bratt på Socialhögskolan. Uppsatsens syfte var att få fördjupad 

kunskap om innebörden av att bli arbetslös i 50-årsåldern. Uppsatsens författare begränsade 

sig till de psykosociala effekterna av arbetslöshet på individnivå. Hon intervjuade arton 

personer som var i genomsnitt 54 år gamla och som var f.d. statsanställda tjänstemän. I 

undersökningen kom hon fram till att alla i intervjugruppen genomgick någon form av kris i 

samband med arbetslösheten. Hennes intervjupersoner tappade sin identitet och självkänsla 

och kände sig kränkta och förorättade. De kände sig också frustrerade över att de inte kunde 

påverka sin framtid. Knappt hälften av de intervjuade uppgav att de hade psykiska besvär 

(Bratt, 1997, s.56). Undersökningen visade också att ett mycket stort problem för den 

arbetslöse var förlusten av sociala relationer på sina tidigare arbetsplatser. Avsaknaden av de 

naturliga sociala relationerna med arbetskamrater upplevdes som det mest påfrestande. Flera 

personer i intervjugruppen hade resurser och krafter att satsa på nytt och utbildade sig därför 

inom ett nytt område, trots detta kunde de inte få ett nytt arbete. Bratts (1997) slutsats var att 

när man är över 50 och blir arbetslös innebär det snarare en livskris än en positiv vändpunkt i 

livet. 

 
 
Den klassiska arbetslöshetsforskningen 
 
 
Forskningen kring arbetslösheten och dess konsekvenser har bedrivits sedan början av1930-

talets depressionsår. Den tidiga forskningen baserades i hög grad på intervjuer, dvs. på 

kvalitativa data till skillnad från dagens forskning som baserar sig i hög grad på 

standardiserade frågeformulär, dvs. kvantitativa data (Jönsson, 2003a, s.17). Forskningen som 

pågick under 1930-talet berörde inte arbetslösheten bland äldre människor, utan forskningen 

bedrevs med inriktning på ekonomiska konsekvenser. Det finns ett undantag vad gäller tidig 

forskning om arbetslöshet och ålder och det är Fürths (1979) avhandling De arbetslösa och 

1930-talskrisen som beskriver att arbetslösheten drabbade mestadels män som var arbetare i 

30 – 40 årsåldern (Jönsson, 2003a, s.20). 

 

Den tidiga forskningen behandlar bara negativa konsekvenser av arbetslösheten. Man kom i 

många fall tätt inpå intervjupersonerna och beskrev ofta hur arbetslösa upplevde sin situation 
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snarare än skapade teorier kring fenomenet. Till skillnad från dagens forskning var 

konsekvenserna då mer koncentrerade kring ekonomiska problem. Under 1930-talet 

drabbades nästan bara arbetare av arbetslöshet medan idag drabbas människor från nästan alla 

samhällsskikt (Jönsson, 2003a, s.17). De ekonomiska konsekvenserna var enorma under 

denna tid eftersom de arbetslösa levde under mycket fattiga omständigheter. Exempelvis i byn 

Marienthal i Österrike lades en fabrik ned 1929. Något år senare förlade en grupp forskare sin 

verksamhet till denna by och fann bland annat att 76 % av barnen i byn hade lägre vikt än 

normalt för sin ålder. I forskningsarbetet var det svårt att avgöra om de sociala och 

psykologiska reaktionerna berodde på fattigdomen i sig eller på arbetslösheten. Det är inte 

konstigt att forskningen därför kom att handla mycket om ekonomiska problem (Jahoda, 

1986, s.10). 

 

Den moderna arbetslöshetsforskningen och teorier 

 
Den moderna arbetslöshetsforskningen präglas av kvantitativa undersökningar med en 

betydligt större vilja att skapa teorier och modeller kring arbetslösheten och dess 

konsekvenser. Man börjar också mer intressera sig för psykosociala konsekvenser av 

arbetslösheten, något som präglat inriktningen hos flertalet studier (Jönsson, 2003a, s.21). 

 

Jahodas teori om manifesta och latenta funktioner 

De flesta teorier och modeller om arbetslöshetens konsekvenser har sedan 1930-talet 

utvecklats, enligt Jönsson (2003a, s.32), i polemik med Jahodas teori om arbetets manifesta 

och latenta funktioner. Jahoda, professor i socialpsykologi, var den första som på allvar sökte 

formulera en teori om arbetslöshetens konsekvenser för att förklara arbetslöshetens effekter ur 

ett socialpsykologiskt perspektiv. I hennes teori framställs arbetslösheten som en antites till 

arbetet. Latenta funktioner är de psykologiska behov som lönearbetet tillgodoser och som 

tillhör grundläggande mänskliga behov (Jönsson, 2003a, s.32). Dessa utgör grundläggande 

sociala behov som innebär att umgås och utbyta erfarenheter med andra människor utanför 

kärnfamiljen. Detta förklarar varför människan är motiverad att arbeta även under usla 

förhållanden, i mycket dåliga fysiska arbetsmiljöer hellre än att vara arbetslös. Den som 

förlorar sitt arbete hamnar utanför den gemenskap som arbetet utgör och där viktiga 

socialpsykologiska behov blir tillgodosedda. Arbetet ger människan status och identitet 

(Jönsson, 2003a, s.33). 
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Enligt Jahoda (1986, s.17) utgör lönearbetet en central institution för människan i det moderna 

samhället och det genomsyrar hela vårt liv. Hela arbetslivet tvingar oss in att leva på ett 

strukturerat sätt under en mycket stor del av vår livstid. På arbetsplatsen tvingas vi på sociala 

kontakter som vi annars inte skulle söka upp och vi lär känna dessa människor och hur de 

tänker och reagerar i olika situationer, oavsett om vi vill det eller ej. På arbetsplatsen finns 

också ett socialt mönster på så sätt att alla har en given plats där. Dessutom tvingar 

lönearbetet oss till ett regelbundet liv. Enligt Jahoda (1986, s.18) mår vissa arbetslösa inte 

dåligt eftersom de har skaffat sig frivilligt arbete, vilket tillgodoser grundläggande behov. 

Dessa människor mår inte psykiskt dåligt. För dessa människor är arbetslösheten enbart en 

ekonomisk fråga. 

 

Jönssons ekonomi-skam modell 

Ekonomi-skam modellen knyter an dels till forskning kring ekonomisk stress och dels till den 

mikrosociologiska forskningen om sociala band och social interaktion (Jönsson, 2003a, s.44). 

Jönsson (2003a) försöker i sin doktorsavhandling Arbetslöshet ekonomi och skam ge en rimlig 

tolkning av människors varierande erfarenheter av arbetslöshet utifrån ekonomi-skam 

modellen, vilket understryker ekonomiska påfrestningars och emotioners betydelse (skam) för 

arbetslöshetserfarenheter. Denna modell är avsedd att användas för att studera sambandet 

mellan arbetslöshet och självrapporterad psykisk ohälsa och psykiska påfrestningar. I 

modellen görs detta genom en kvantitativ ansats. Ekonomi-skam modellen baserar sig på två 

avgränsade sociala behov, som det är svårt att tillfredsställa när man är arbetslös. Det första 

behovet handlar om pengar och det andra om behovet att bli socialt accepterad (Jönsson, 

2003a, s.58). 

 

Jönsson (2003a) har samma syn som Jahoda som understryker arbetets betydelse i 

människans liv. Människor i allmänhet bygger upp sitt sociala liv kring arbetet. Det är själva 

basen för människans materiella liv och en viktig process för fördelning av inkomster, makt 

och inflytande i samhället. Arbetet är också avgörande för individens möjligheter att 

förverkliga sig själv och utveckla sina anlag. Om det är viktigt för den arbetslöse att ha ett 

arbete att gå till tenderar arbetslöshetssituationen att bli svår att hantera för den arbetslöse. 

Om identiteten som en arbetande och produktiv människa försvagas kan det leda till en kris i 

individens jaguppfattning. I sin kvalitativa studie När välfärden krackelerar – berättelser om 

hur det är att leva utan arbete framhäver Jönsson (2003b) att långvarig arbetslöshet sätter 

självbilden och självförtroendet på hårda prov. En del av de intervjuade i hans studie berättar 
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att arbetslösheten har fått dem att känna sig som om de inte vore värda någonting och att de 

ständigt måste kämpa för att upprätthålla en positiv syn på sig själva (Jönsson, 2003b, s.17). 

 

Warrs vitaminteori 

Denna teori bygger på antagandet att precis på samma sätt som att intag av vitaminer har 

betydelse för hälsan så har olika faktorer i individens omgivning betydelse för det psykiska 

välbefinnandet. En sådan faktor som Warr tar upp är tillgång till pengar. Har man pengar mår 

man bra även om man är arbetslös. Exempel på andra faktorer är möjlighet att använda sina 

kunskaper samt möjlighet till sociala kontakter, eller en aktad social ställning. Den 

sistnämnda kan tyckas märklig, men exempel på detta är en framträdande roll i föreningsliv, 

kyrkligt aktiv mm. (Ezzy, 2001, s.16). Till skillnad från Jahoda är det ingen skillnad på arbete 

eller arbetslöshet enligt denna teori. Lönearbetet innehåller ett antal både positiva och 

negativa aspekter. Ett dåligt arbete kan vara lika negativt för hälsan som arbetslöshet (Ezzy, 

2001, s.17). 

 

Ezzys teori om status passage 

Ezzy (2001) beskriver i sin bok Narrating Unemployment både positiva och negativa 

konsekvenser av arbetslöshet. Ezzy (2001) har formulerat sin teori om arbetslösheten 

betraktad som ”status passage”, dvs. från arbete till arbetslöshet och från arbetslöshet till en 

annan status t.ex. nytt arbete, studier eller hemmafru. I hans forskning finns det individer som 

har utryckt sig i positiva termer om arbetslöshet, alltså behöver arbetslösheten inte 

nödvändigtvis vara något som upplevs som negativt. Arbetslösa berättar om djup 

otillfredsställelse vid tidigare arbete och ser arbetslösheten som en möjlighet till 

självförverkligande och nya möjligheter (Ezzy, 2001, s.46).  

 

Enligt Ezzy kan det också finnas negativa effekter på det psykiska välbefinnandet att vara 

kvar i ett arbete med låg arbetstillfredsställelse. Konsekvensen av detta blir följaktligen att det 

kan vara positivt att lämna ett arbete med dåligt innehåll. I detta fall delar han den uppfattning 

som Warrs uttrycker i sin vitaminteori (Jönsson, 2003a, s.41). I andra sammanhang kritiserar 

Ezzy Warrs vitaminteori då Ezzy uppfattar det som att Warr lägger för liten vikt vid den 

sociala interaktionens betydelse och att människor tolkar och omtolkar sin situation. Ezzy 

kritiserar också Jahoda på en väsentlig punkt, nämligen att Jahoda inte inser att arbetet för 

många är tråkigt, isolerande och ger mycket små vyer mot omvärlden (Jönsson, 2003a, s.41). 
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Ezzy (2001, s.22) poängterar att människor inte antingen aktiva eller passiva, utan både och. 

Ezzys teori är mer flexibel än de andra teorierna, på så sätt att han tar hänsyn till 

komplexiteten i samspelet människa-omgivning (Jönsson, 2003a, s.42). Negativa 

konsekvenser enligt Ezzys teori är att när man misslyckas med mål och mening i tillvaron så 

påverkas det psykiska välbefinnandet negativt. Arbetslöshet har låg status och är ofta kopplad 

till skamkänslor och andra negativa känslor (Ezzy, 2001, s.24). 

 

Fryers aktörsteori 

Fryer och Payne har också invändningar mot Jahoda. Fryer och Payne menar att Jahoda 

överdriver arbetets betydelse som social institution. Fryer och Payne bygger sin kritik utifrån 

en undersökning, där det visade sig att ett antal intervjupersoner hade en aktiv inställning till 

livet. De personer som Fryer och Payne intervjuade visade inga tecken på psykiska problem 

(Ezzy, 2001, s.22). Det visade sig att dessa människor var mycket aktiva i föreningslivet. De 

roller de hade i frivilliga föreningar kompenserade för förlusten av avlönat arbete och de 

mådde mycket bra. Fryer formulerade en alternativ teori som bygger på ett aktörsperspektiv 

där arbetslösa ses som sociala aktörer vilka söker bemästra sin situation genom att söka 

alternativ till arbetet och som förmår formulera uppnåbara mål. Först när människan inte 

lyckas uppnå dessa mål, påverkas det psykiska välbefinnandet negativt. Det är alltså inte 

arbetslösheten i sig som påverkar det psykiska välbefinnande negativt (Ezzy, 2001, s.23).  

 

Fryer skriver att arbetslöshet är en ”social institution” som kan medföra negativa 

konsekvenser i form av uppgivenhet och förvirring. Han skriver också att arbetslösheten 

begränsar möjligheter för arbetslösa, i och med att man lider en stor ekonomisk skada när man 

förlorar sin fasta inkomst. Det finns två huvuddrag i Fryers aktörsteori. En som beskriver 

människan som en initiativtagande aktör och en annan som beskriver begränsningar och 

hinder i form av formella och informella sociala strukturer som motverkar den arbetslöses 

handlingsutrymme (Jönsson, 2003a, s.35). 
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Teoretiskt perspektiv 
 
 

Jag har valt att använda mig av Berglinds handlingsteori i uppsatsens analysdel eftersom jag 

anser att med hjälp av denna teori kan jag analysera och förstå det som mina intervjupersoner 

säger. Handlingsteorin handlar om personens uppfattning om sitt handlingsutrymme i något 

visst avseende. Personens nuläge ställs mot en eller flera tänkta alternativ. Ett centralt tema är 

att betrakta människan som att hon ställs inför ett antal valsituationer. Genom den här teorin 

kan man förklara varför människan väljer att inte ändra på sin situation, trots en vilja att 

ändra.   

 
Handlingsteori 
 
Vilja och kunna 

Varje dag ställs vi inför olika former av valsituationer, val som kräver att vi handlar och 

därmed väljer på det ena eller andra sättet. Det finns två typer av handlingar, produktiva och 

preventiva. Produktiva handlingar är sådana som leder fram till en positiv förändring, de 

preventiva handlingarna försöker förhindra en förändring (Berglind, 1995, s.50). 

 

Viljan är en viktig komponent i handlingsteorin. Ibland vet vi vad vi vill och ibland inte. Att 

inte veta kan bero på olika faktorer som att vi t.ex. inte tänkt närmare på saken, då kan vi bli 

tveksamma när någon frågar om vår åsikt. Det kan också vara så att vi inte vet hur vi kan 

ändra på situationen, valalternativen är otydliga. En annan faktor kan vara att vi inför vissa 

situationer känner ambivalens, på så sätt att vi både vill och inte vill ändra på den aktuella 

situationen. Denna ambivalens kan leda till handlingsförlamning (Berglind, 1995, s.53). 

Ambivalensen kan vara mer eller mindre stark och i värsta fall kan den leda till 

handlingsförlamning. Ibland vill vi ändra på saker men vi vet inte hur detta skall gå till. De 

alternativ som finns är otydliga. 

 

Att vilja något är inte detsamma som att kunna. Vad vi kan beror på vår egen förmåga i 

förhållande till omgivningens krav (Berglind, 1995, s.53). Ett välkänt fenomen är 

”rönnbärsfilosofin”. Räven som inte når upp till rönnbären säger ”äsch, de är i alla fall inte 

goda”. Det betyder att det vi inte kan uppnå är vi inte intresserade av eller till och med talar 

illa om. 
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Att vilja men kanske inte kunna, kan gälla en arbetslös som vill börja jobba, men som inte vet 

om detta är möjligt och som därför fortsätter att vara arbetslös, fast han inte vill det. Personen 

misstror sin kompetens och känner sig ambivalent och har alltså motstridiga känslor. 

 

Flödesschema 

Handlingsteorin beskriver ett sätt att resonera och analysera kring olika problemsituationer. 

En modell för handlingsanalys är ett s.k. flödesschema. Flödesschemat kan ses som ett sätt att 

rekonstruera och systematisera den typ av frågor som vi alla har att ta ställning till i olika 

sammanhang. Berglind (1995, s.58) menar att tanken med flödesschemat är att åskådliggöra 

”de återvändsgränder som man kan fastna i under beslutresans gång”. Enligt Berglind (1995) 

kan en beslutssituation struktureras på ett överskådligt sätt med hjälp av ett schema som 

innehåller rutor med frågetecken. Schemat kan liknas vid ett träd med frågor. I varje ruta finns 

ett ja-alternativ och ett nej-alternativ. I toppen på trädet finns frågorna ”Hur är din situation?” 

och ”Vill du ändra den?”. Längst ned i frågeträdet hamnar man alltid, oavsett hur man svarat, 

på frågorna tidigare. Frågorna som ställs här är ”Vad ska du göra?” och ”Hur är din 

situation?”, alltså exakt samma frågor som man började med. 

 

Handlingsteorin blickar framåt och den utgår från en nu-situation. Hur vi handlar beror på vad 

vi vill uppnå. Berglind menar att det oftast finns flera valmöjligheter, även om dessa ibland 

kan vara svåra att se. De nyckelorden han använder sig av för att beskriva individens 

handlingsutrymme är hur, vill, kan och vad (Berglind, 1995, s.52). Hur är den nuvarande 

situationen? Vill du ändra på situationen? Om svaret är ja, hur kan du gå till väga? Kan du 

ändra på situationen? Om svaret blir nej, vad hindrar en förändring? Kan du låta bli att 

förändra situationen? Det man intresserar sig för i handlingsteorin är individens egen 

uppfattning om situationen och det gäller att klarlägga såväl positiva som negativa sidor hos 

individen. 

 

För den person som på ett eller annat sätt har passerat genom frågorna, har det som regel skett 

en förändring för och återkommer till frågan ”Hur är din situation nu?”. Förloppet upprepas 

under hela personens levnad och utgör därmed en del av livet (Berglind, 1995, s.58). Den 

handlingsteoretiska modellen har den fördelen att den arbetar med vardagliga begrepp, den 

talar om vad människor vill göra, vad de tror sig kunna göra, vad som hindrar dem att göra 

vad de vill, alltså den lämpar sig för att belysa och klargöra människors handlande i konkreta 

situationer (Berglind, 1995, s.60). 
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Hinder 

Berglind (1995, s.56) har klassificerat de olika hindren som kan stå i vägen för vårt 

handlande. Hindren kan vara av stabil yttre och inre karaktär. Några exempel på stabila yttre 

hinder kan t.ex. vara fysiska hinder, normativa hinder eller personliga hinder dvs. andra 

personer står i vägen för handlandet. Vad gäller stabila inre hinder så kan det röra sig om 

bristande förmåga, anlag, karaktär osv. Hindren kan också, enligt Berglind (1995, s.56), vara 

av instabil yttre och inre karaktär. Ett exempel på instabila yttre hinder kan vara ”otur” och 

exempel på instabila inre hinder kan vara trötthet, tillfällighet, sjukdom osv. 

 

Att dra gränserna mellan dessa olika slags hinder är inte lätt och det är inte heller nödvändigt. 

En person har säkerligen själv en uppfattning om i vad mån ett hinder är tillfälligt eller inte. 

Lider en person av dålig ekonomi kan det kanske ses som ett resultat av tillfällig otur, som en 

form av institutionaliserad fattigdom, som ett utslag av ens egen dåliga karaktär osv. En 

klassificering av personens hinder kan alltså inte göras utan att ha kännedom om hur personen 

tänker i dessa frågor (Berglind, 1997, s.57). 
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Metod 

Metodval 
 

I denna studie har jag valt att använda mig av kvalitativ forskningsmetod. Eftersom 

uppsatsens syfte är att med hjälp av kvalitativa intervjuer öka kunskapen om äldre arbetslösas 

upplevelser av sin långtidsarbetslöshet, har jag valt att göra en fenomenologisk undersökning. 

Ur ett fenomenologiskt perspektiv studerar man livsvärlden, den intervjuades upplevelser och 

exakta beskrivningar och försöker bortse från egna förkunskaper. Detta innebär att ha en 

öppenhet för den intervjuades upplevelser och att koncentrera sig på dennes inre livsvärld och 

berättelser (Kvale, 1997, s.42). Genom att låta intervjupersonerna berätta om sin livssituation 

har jag försökt sätta mig in i deras situation och deras upplevelser av arbetslösheten. 

 

Urval 

 
Antalet nödvändiga intervjupersoner beror på undersökningens syfte (Kvale, 1997, s.97). Jag 

ansåg att fyra enskilda intervjuer var tillräckligt för att uppnå uppsatsens syfte och begränsade 

mig därför till detta antal. För att finna lämpliga intervjupersoner för min studie tog jag 

kontakt med en arbetskonsulent på försörjningsstöds- och arbetsmarknadsgruppen inom 

socialtjänsten i X stadsdelsförvaltning. I denna grupp arbetar man med långtidsarbetslösa som 

inte kan försörja sig. Arbetskonsulenten tog kontakt med några långtidsarbetslösa och fyra av 

dem kunde tänka sig att medverka i intervjun. Det blev ett bekvämlighetsurval av 

intervjupersoner eftersom jag inte hade kontroll över urvalsproceduren och fick nöja mig med 

de tillfrågade som valde att ställa upp (Esaiasson, 2005, s.210). Urvalet kom att styras av 

frivillighet och det var viktigt att intervjupersonerna var i bra psykiskt tillstånd, alltså varken 

deprimerade eller avsevärt negativt påverkade av den långa arbetslöshetstiden.  

 

Fyra personer har intervjuats och de är i åldern 50 - 62 år, tre män och en kvinna. Samtliga har 

varit arbetslösa mellan 10 och 16 år. För två intervjupersoner var alkohol och drogmissbruk 

den främsta orsaken till att de har blivit arbetslösa. Två har sagt upp sig från tidigare jobb. 

Ingen av intervjupersonerna lever i familj, utan lever ensamma. Tre har barn och barnbarn. 

Jag fick namn, adress och telefonnummer till dessa personer.  
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Intervjupersonerna har varken familj eller sparat kapital och för att kunna klara sig rent 

ekonomiskt får de hjälp från samhället, alltså deras huvudförsörjningskälla är socialbidrag 

(försörjningsstöd) från socialtjänsten. Socialtjänsten har möjlighet att ställa vissa krav på att 

den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av socialnämnden anvisad praktik 

eller annan kompetenshöjande verksamhet. Tre av mina intervjupersoner deltog i sådan 

praktik. En person väntade på lämplig praktikplats. 

 

Etiska överväganden 

 

Etiska överväganden sker inte på något särskilt stadium av intervjuundersökningen utan 

aktualiseras under hela forskningsprocessen (Kvale, 1997, s.105). Samtliga intervjupersoner 

fick i förväg i ett informationsbrev veta syftet med undersökningen och i vilket sammanhang 

materialet kommer att användas (se bilaga 1). Jag angav att anonymiteten skyddas genom att 

deras namn blir fingerade och att uppgifterna i intervjun hanteras konfidentiellt.  

En viktig aspekt före undersökningens början är samtyckeskravet (Kvale, 1997, s.113). Vid 

min första kontakt via telefon med intervjupersonerna informerade jag återigen muntligen om 

uppsatsens syfte, konfidentialitet och anonymitet. Jag informerade också de intervjuade om att 

deltagandet var helt frivilligt. Deras samtycke för att delta i intervjun fick jag bekräftat 

muntligen via telefon. De fick själva bestämma tid och plats för intervjun.  

I uppsatsen valde jag att inte ens nämna deras fingerade namn. Jag kommer att använda 

”arbetslös” eller ”intervjuperson”, då intervjugruppen inte är så stor. Med tanke på 

anonymiteten blir det omöjligt att genom citaten lista ut vem som sagt vad.  

 

Tematisering och planering  

 

Enligt Kvale (1997, s.85) finns det sju stadier i en intervjuundersökning. Det första stadiet 

kallar han tematisering där undersökningens syfte och problemställning skall klargöras. Detta 

stadium är det grundläggande stadiet eftersom alla andra stadier bygger på vad som bestämts i 

detta stadium. Det gäller att fastställa vad, dvs. att skaffa sig förkunskap om det som skall 

undersökas. Därefter kommer varför man gör undersökningen och den tredje aspekten är hur, 

dvs. att skaffa sig kunskap om lämpliga former för intervju- och analysteknik (Kvale, 1997, s. 

91). I min uppsats betyder vad att man läser in sig på tidigare forskning om arbetslöshet och 

dess konsekvenser, med särskild inriktning på äldre arbetslösa. Varför jag gör denna 
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undersökning är för att jag vill öka kunskapen om äldre arbetslösas upplevelser om sin 

situation och hur de ser på sig själva som långtidsarbetslösa. 

 

Det andra stadiet som är planering innebär att forskaren gör en allmän planering samt en 

förberedelse av de metoder som ska användas i undersökningen (Kvale, 1997, s.95). Kvale 

(1997, s.82) rekommenderar forskaren att förbereda sig väl och ha god kunskap och 

detaljkännedom om ämnet innan samtalsintervjun. Av den orsaken fick jag göra en 

litteraturstudie om arbetslösheten och dess konsekvenser. Litteratursökningen tog mycket tid, 

likaså att läsa och gå igenom det som har hittats. En väg till relevant litteratur har varit att 

följa  hänvisningar i den funna litteraturen. De databaser jag har använt är Libris, DiVA, 

ArtikelSök. Jag har också gjort sökningar på Internet och använt sökmotorn google.se. 

 

Intervjuguide 

 

För att underlätta intervjusituationen samt analysen av det insamlade materialet har jag valt 

fem teman: 1) vardag, 2) fritid, 3) självbild, 4) syn på arbete och 5) framtid. Utifrån dessa 

teman utformades en intervjuguide som hjälp för att utföra intervjuerna (se bilaga 2).  

Vid utformandet av intervjuguiden utgick jag från undersökningens tematiska innehåll samt 

undersökningens syfte och frågeställningar. Kvale (1997) tar upp olika typer av 

intervjufrågor. Jag använde mig av hans exempel på inledande frågor, såsom ”Kan du berätta 

för mig om…?” eller ”Kan du beskriva hur du…?”. Syftet med intervjuguiden var att få igång 

intervjun och att locka intervjupersonen att spontant återge viktiga aspekter på det ämne som 

skulle undersökas samt underlätta ett flytande samtal (Kvale, 1997, s.124). Denna form är att 

likna vid samtal snarare än utfrågning (Kvale, 1997, s.26). Intervjuguiden skulle även fungera 

som en checklista för att inte glömma bort någon viktig fråga. Ordningsföljden i 

intervjuguiden har jag inte följt till punkt och pricka utan frågor/teman har jag tagit upp i den 

ordning som fallit sig naturligt i samtalet. Efter varje intervju kunde jag förändra 

intervjuguiden något. Om någon fråga inte ansågs relevant för undersökningen tog jag bort 

den och andra mera relevanta frågor lade jag till. 
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Intervju 

 

Alla intervjuer utfördes på ett stort café med mycket plats där man kunde sitta ostört i ett hörn 

bland växter. En fördel med detta var att intervjupersonerna kunde känna sig avslappnade och 

bekväma med en kopp te eller kaffe i handen. Nackdelen med att utföra en intervju på ett café 

var att det ibland kunde bli högljutt i bakgrunden. Tack vare en prima bandspelare hade jag 

inte några problem av dessa slag vid intervjuer. Det är viktigt att påpeka att bandupptagning 

av intervjuerna inte var som intervjupersonerna uttryckte något problem med eller verkade 

obekväma med. Att använda sig av bandspelare ger större möjlighet att koncentrera sig på 

intervjupersonens berättelser samt större möjlighet att återge dennes utsagor så oförvanskat 

och tydligt som möjligt. Dessutom fick jag tillfälle att iaktta intervjupersonens kroppsspråk 

under intervjun, vilket är uteslutet vid en enkätundersökning. Det hjälpte mig att bättre sätta 

mig in i deras beskrivningar av sin situation. Samtliga intervjuer tog cirka 45 minuter.  

 

Intervjuerna förlöpte över mina förväntningar och det berodde förmodligen på att vi talade om 

ett ämne som vi hade ömsesidigt intresse för. Mitt personliga intryck under intervjun var 

främst att alla intervjupersoner var väldigt öppna, vilket gav mycket användbart material. 

Efter intervjun yttrade vissa intervjupersoner att det var trivsamt att delta i denna 

undersökning.  

 

Utskrift 

 

Direkt efter varje intervju började jag transkribera materialet medan allt fortfarande var färskt 

i minnet. Jag valde att hålla den transkriberade texten så nära intervjupersonens tal som 

möjligt, alltså så ordagrant som möjligt. Inspelningen av alla intervjuer var av hög 

ljudkvalitet.  

 

Jag har skrivit ut allt som var relevant för intervjun, utom ett par moment där jag tyckte att 

intervjupersonerna gick in på detaljer i sin beskrivning av andra personer som jag inte tyckte 

var relevant för denna undersökning. Däremot skrev jag ut längre pauser, betonade ord och 

uttryck såsom skratt, suck, hostningar osv.  
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Analys 

 

Den enklaste formen att bearbeta en stor textmassa, enligt Olsson och Sörensen (2001, s.99), 

är meningskoncentrering. Jag har använt denna metod i arbetet med analysen, vilket innebär 

att jag uttryckt mer kortfattat den mening som intervjupersonen uttalat, utan att förlora dess 

innebörd (Larsson, 2005, s.106). Först läste jag igenom alla intervjuer en efter en för att få en 

känsla för helheten. Sedan fastställde jag meningsenheterna som de uttrycks av varje 

intervjuperson var för sig. För att underlätta analys av det insamlade materialet har jag använt 

mig av samma teman som i intervjuguiden. Det har varit viktigt att ställa frågor till de valda 

meningsenheterna för att undersöka i vilken utsträckning de innehöll information kring 

undersökningens syfte och frågeställningar. Jag har sedan sammanställt alla intervjuernas 

teman (Kvale, 1997, s.177). För att belysa resultat har jag använt citat från alla 

intervjupersonernas berättelser. Tolkning av dessa berättelser presenterar jag med hjälp av 

teorier från arbetslöshetsforskningen samt Berglinds handlingsteori. 

 

Felkällor 

 

Felkällor kan påverka undersökningens resultat. Såna faktorer som urval av 

intervjupersonerna, deras psykologiska, biologiska och sociala tillstånd anses som felkällor 

som kan påverka resultatet (Mannheimer, 2005, s.385). De fyra intervjupersonerna fick jag 

kontakt med via en arbetskonsulent. Denna persons subjektiva val av intervjupersoner 

kommer i viss mån att prägla resultatet.  

 

I en av intervjuerna ansåg sig intervjupersonen vara ”fel person” för intervjun. I början var 

denna intervju väldigt trög. Personen svarade ofta med korta meningar, därför blev denna 

intervju något kortare än de andra. 

 

Validitet  

 

För att säkerställa validiteten bör jag ställa mig frågan om de data jag samlat in är valida, dvs. 

har jag fått svar på det jag haft för avsikt att fråga om. För att genomföra en intervju med god 

validet är det viktigt att formulera intervjufrågorna på ett korrekt sätt. Om frågorna jag ställer 

är ledande blir resultaten av undersökningen inte tillförlitliga (Kvale, 1997, s.208).  För att 
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göra det krävs en noggrann planering av hela undersökningen. Den noggranna planeringen 

skapar den nödvändiga förutsättningen för att genomföra intervjuerna med god kvalitet. 

Valideringen utgör en kvalitetskontroll av samtliga stadier i en undersökning alltifrån 

planering till rapportering (Kvale, 1997, s.213). Mitt sätt att säkra en god validitet i 

undersökningen har inneburit att jag i förväg har bestämt vilka frågor jag måste ställa till de 

intervjuade, t.ex. vad de sysslar med på dagarna, självbild, om det finns några 

negativa/positiva upplevelser av att vara arbetslös osv. Dessutom har jag varit mycket 

noggrann med att säkerställa att de intervjuade verkligen svarar på mina frågor. I vissa fall har 

intervjupersonerna pratat om saker som jag egentligen inte har frågat om och dessa svar har 

jag inte beaktat i resultaten. Jag har låtit personerna prata av sig för att inte avbryta dem, 

samtidigt som min fokus har varit att verkligen få svar på det jag har velat ta reda på. 

Därutöver har jag kontrollerat denna studies validitet genom att jämföra resultatet med 

tidigare forskning. 

 

Reliabilitet 

 

Reliabilitet är ett begrepp som handlar om undersökningens tillförlitlighet (Kvale, 1997, 

s.213). Med detta menas i vilken grad man får samma resultat om man genomför samma 

undersökning vid flera olika tillfällen. Om man genomför en undersökning vid olika tillfällen 

och får samma resultat, har man lyckats minimera påverkan på undersökningen genom 

slumpmässiga mätfel och resultaten är reliabla, dvs. tillförlitliga.  

 

Det mätinstrument man har när man genomför en kvalitativ undersökning är forskaren själv 

(Ruth, 1991, s.283). Om intervjuerna som jag genomfört är reliabla betyder det att jag skulle 

få samma resultat om jag upprepade intervjuerna med intervjupersoner vid ett antal olika 

tillfällen. Eftersom det är jag själv som i det här fallet är mätinstrument, dvs. forskaren som 

gör en mätning via intervjuerna är det svårt att kontrollera reliabiliteten. Mitt sätt att 

åstadkomma god reliabilitet i intervjuerna har varit att ställa kontrollfrågor till de intervjuade, 

exempelvis ”du sa tidigare att om din tv skulle gå sönder, då skulle du kunna köpa en ny. Du 

menar alltså att du inte har ekonomiska bekymmer?”.   

 

Bandinspelningarna fungerade utan tekniska missöden och jag drabbades inte av några andra 

problem, vilket också stärker reliabiliteten i undersökningen. Transkriberingen är viktig för 
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kvaliteten i studien och jag har skrivit ut ordagrant vad samtliga intervjupersoner sa under 

intervjuerna. Inget avsnitt har gått förlorat på grund av att något skulle vara svårt att uppfatta, 

vilket stärker studiens reliabilitet.  

 

Generaliserbarhet 

 

Med detta begrepp menas om man kan generalisera resultaten till att gälla fler personer än 

dem som har omfattats i en viss undersökning. I min undersökning betyder det att man frågar 

sig om de resultat jag har fått fram gäller äldre arbetslösa i allmänhet. Kan jag dra slutsatser 

om äldre arbetslösa i allmänhet på basis av resultaten i min undersökning? Min undersökning 

är kvalitativ och är inte generaliserbar utifrån ett statistiskt perspektiv, då kravet är att 

intervjupersonerna skall vara slumpmässigt utvalda.  

 

Snarare kan man förhoppningsvis göra en analytisk generalisering på basis av min 

undersökning (Kvale, 1997, s.210). Forskaren, dvs. jag själv, för ett visst resonemang som 

bygger på en viss teori. I min undersökning skulle detta exempelvis innebära att jag skulle 

hävda att arbetslösheten inte behöver vara något som upplevs som negativt, vilket stöds bland 

annat av Ezzys (2001) teori om status passage. Därefter är det upp till läsaren av min 

undersökning att bedöma relevansen i den generalisering jag gör. 
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Resultat 
 
 

Uppsatsen utgår från de intervjuteman som jag använt mig av i denna studie. De teman som 

jag valt att använda är: 

� Vardag 

� Fritid 

� Självbild 

� Syn på arbete 

� Framtid 

 

Av etiska skäl har jag valt att låta intervjupersonerna vara fullständigt anonyma. Därför 

innehåller inte uppsatsen någon närmare presentation av intervjupersonerna.  

 

Tema vardag 

 
Negativa upplevelser 

Ett genomgående tema bland intervjupersonerna är att de berättar att de har dålig ekonomi, 

vilket hindrar dem från att göra saker som de annars skulle vilja göra.  

 

Det är deprimerande att inte ha sin egen försörjning. Det är ett helvete att leva på det där 
bidragsförskottet. Det är också konstruerat så tokigt att jag inte kan jobba extra. Om jag jobbar 
vitt, då reduceras det bidraget mot inkomsten va. […] Att inte ha pengar, att inte kunna göra det 
vad man vill, att jag måste ordna så mycket för att få det att gå ihop. 
 

Den dåliga ekonomin gör att de inte har råd med saker som är självklara för andra. 

 

Nu får jag hela tiden gå och titta, det här har jag inte råd med, nej det går inte. Då går jag till den 
affären där det är billigare. Det är ett himla pusslande hela tiden va. De tretusentvåhundra 
kronorna ska räcka till nästa gång och det kommer inte in automatiskt, man måste skriva en 
ansökan varenda månad också. Den är jag så trött på också. […] Och så skulle jag naturligtvis 
köpa några kläder. Nu har jag gått i de här paltorna sen jag vet inte. Den är nästan som ett 
varumärke för mig (skrattar och visar sin jacka). Den är upphittat i grovsoprum, det var bara att 
tvätta den. Så är min tillvaro. 
 
 

De berättar också om att det inte finns tillräckligt med sysselsättning på dagtid, om ensamhet 

och att dagarna är tråkiga.  
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Det gäller ju att hitta någonting att göra. Dygnet är ju 24 timmar och du kan inte bara sitta 
framför tvn och glo. Du måste ju göra någonting, umgås med människor på nåt sätt. Sätter inte 
på den för än klockan arton, det är tidigast alltså. Sen hittar jag på något annat att göra, laga mat 
eller också städa eller också kan jag sätta mig och läsa. Det är bara ljud för mig i princip va. Det 
är inte så mycket som intresserar mig på tv faktiskt. 

 
 
Ingen har råd att gå till tandläkaren. 
 
 

Och det finns ju sånt där som alltid händer en människa med tänder. Jag har ju visserligen dem 
kvar, men för att ha dem kvar så måste jag gå ju till tandläkaren eller hur? En gång om året 
måste man gå dit och kolla så att de är som de ska och det kostar ju skjortan. Och då måste man 
ansöka och det blir inte beviljat. Det såna saker som irriterar mig för jag vet om jag har pengar 
över den här månaden, då kommer nåt annat.   

 
 

Positiva upplevelser 

Alla intervjupersonerna har sysselsättning på dagarna, tre går på en av socialtjänsten anvisad 

praktikplats och en arbetar ideellt inom två olika verksamheter. Samtliga beskriver det som 

positivt att kunna styra över sin egen tid. Tre av fyra har tidigare alkohol- och drogmissbruk 

bakom sig och de är mycket glada att vara nyktra och drogfria idag. 

 

Det bästa är att jag styr min tid, jag kan göra vad jag vill. Jag kan gå och sova när jag vill och 
kan gå upp när jag vill. Det är det bästa. Jag kan gå på AA-möten när jag vill, jag kan gå klockan 
sju på morgonen och gå klockan tolv på natten. Så det är väl det bästa. 

 

Samtliga understryker att det är viktigt att vara frisk.  

 

Det är väl positivt att jag fortfarande är ganska så frisk i alla fall. Tänk att jag har fyllt sextio år 
va och att jag är ganska så frisk och det är positivt tycker jag. Jag behöver inte springa till läkare 
jämt och ständigt. Det var lite tråkigt för ett drygt ett år sedan för då fick jag cancer, men det 
klarade jag väldigt bra. 

 

 

Tema fritid 

 
Negativa upplevelser 

Fritidens möjligheter begränsas av den dåliga ekonomin.  

 

Jag skulle exempelvis kunna vilja köpa ett kort och gå på Friskis och svettis och det kostar 
fyrahundrafemtio kronor, men det har jag inte råd med och det ger inte soc mig bidrag för va. 
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Samtliga intervjupersonerna nämner att de skulle vilja resa om de hade pengar till det. 
 

 
Det är klart att jag har frihet så att jag kan gå, fysiskt sätt att röra mig vart jag vill, men jag kan 
inte åka nånstans för att det finns inga pengar va. Jag sökte i somras några kronor för att åka ner 
till Skåne, men jag får det vanliga svaret, det ingår inte i normen. Så jag har inte mera frihet än 
de som avtjänar straff. Jag kan ju gå, jag kan ju titta på tv, men för övrigt är det begränsat. Jag 
har fått de här dojorna (visar på sina skor) utav av en kompis här till vinter. Och jag vet inte hur 
jag ska få dem att räcka till i den där normen och ändå röker jag inte och dricker inte någonting, 
utan det går till mat i princip. 
 

 

Vissa känner sig ensamma på grund av att de har mycket litet sociala kontakter med andra 

människor.  

  

Har du arbete så har du dina arbetskamrater där och kollegor. Men har du inte det, då är inte 
livet så bra när du är arbetslös. Det värsta är den sociala kontakten, du har ju ingen att prata med. 
Vem ska du prata med? Väggarna? Jag vet inte, katterna svarar inte (skrattar), men det värsta är 
att man saknar, om man bortser från ekonomin, den sociala kontakten alltså. Man kan inte ju stå 
och prata med en kassörska eller kassören på Konsum i en hel dag va. Då ringer de efter de vita 
rockarna tror jag om du förstår vad jag menar. Man kan sitta hemma, inte en människa att prata 
med, vad ska jag göra nu? 
  

 

Flera av intervjupersonerna har dålig kontakt med sina barn och närmaste släktingar. 

 

Den blir sämre och sämre för att jag tror att han skäms lite för mig va. Han skäms för mig jag 
tror det, fastän han vill inte säga det, men jag tror att det är så. Han skäms för mig för att jag inte 
har nåt normalt arbete, utan går på soc. […] Jag blir aldrig bjuden dit, men det spelar ingen roll, 
de bor ändå ute i X-området, så jag bryr mig inte va. 

 

Positiva upplevelser 

Samtliga intervjupersoner har fritidsintressen som de ägnar sig åt i olika grad. Det är ganska 

stor variation i fritidsintressena. 

 

En person har en kolonilott som han pysslar om, spelar på hästar ibland och gillar att gå på 

fotboll. 

 

På sommaren odlar jag blommor och potatis och sånt där i en kolonilott, men annars inte så 
mycket, jag kan slå ihjäl några timmar, titta på hästar, spela lite så där, det är väldigt begränsat 
det där. Ibland har jag lite tur, så mycket mer är det inte. Går på fotboll på somrarna. 
  

 
Vissa gillar att teckna och fotografera. 
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Ja jag tecknar ibland och fotograferar. Det är sånt där som jag roar jag med. Fotografering har 
jag hållit på med sen jag var liten, fast jag har aldrig lärt mig att framkalla. 

 
 
En beskriver sitt intresse att åka runt och jämföra priser, för att handla billigast möjligt. 
 

 
Mina intressen är att åka runt och titta på olika stadsdelar i affärer och prismedveten är jag. Jag 
åker gärna långa sträckor när jag ser något billigt, så jag handlar hem billigt.  

  
 
Några gillar att lyssna på musik och titta på filmer. 
 
 

Jag lyssnar på hårdrock och annan musik och jag köper dvd-filmer och konserter, det är roligt att 
titta på film. 
 

 
Några gillar att ta långa promenader. 
 

 
Jag går väldigt mycket, jag tycker väldigt mycket om att vara i naturen. Så det spelar ingen roll 
vad det är för väder för mig, bara jag får vara ute […] är jag ute fyra timmar och sen så åker jag 
hem och sen så matar katterna och sen är jag ute och så går ett par timmar till. 
 
 

 
Tema självbild 
 
Negativa upplevelser 

Två av intervjupersonerna har en negativ uppfattning om sig själv, medan två inte har det. De 

två som har negativa uppfattningar om sig själva berättar om låg självkänsla och svagt 

självförtroende. För en person är självförtroendet så dåligt att hon knappt vågar ut genom 

dörren.  

 

Man tror så här, nu går hon till Konsum, nu går hon hit, nu går hon dit, arbetar aldrig den där 
människan? Och då får jag för mig att de tittar på mig och då försvinner självförtroendet va, 
fastän jag inte har gjort nåt fel. Det är hemskt alltså. Du har inte den känslan, det är fruktansvärt, 
för den kommer och går va. Alla dagar är inte likadana, men efter någon vecka vill jag inte gå 
genom dörren ens en gång för jag tänker de kan väl tro att jag har fått ett bra jobb och är borta 
hela tiden va, då vågar jag inte gå ut. Då får jag den känslan va. Så jag går ut när det är mörkt 
när de inte ser mig va, för då hoppas jag att alla andra har gått hem till sig. Den känslan är 
obehaglig alltså.    
 

Den andra av de två med dålig själbild beskriver en situation med dåligt självförtroende och 

självkänsla i kombination med missbruk och en rädsla för att inte räcka till. 

 
Förr trodde de inte på mig, inte arbetsgivare heller. Jag har inte gått till anställningsintervjuer för 
att jag alltid hunnit supa till innan det var dags. Jag vet inte varför, kanske var jag rädd för att 
inte räcka till […] oftast när jag fick besked att man kanske skulle få jobbet och övergå till 
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dagliga rutiner, så söp jag till ordentligt en gång till. Jag har klantat till det ordentligt allt som 
oftast, jag har inte kommit på varför jag gjorde så. Det kanske är så att jag var så osäker att få ta 
det ansvaret. 

 
 
Positiva upplevelser 

De två som har positiva uppfattningar av sin själbild beskriver detta på ett speciellt sätt. Den 

ena är sysselsatt med ett antal olika aktiviteter som ger honom positiv självbild. Han upplever 

sig till och med som ”fel person” för att bli intervjuad om långtidsarbetslöshet. 

 
Mitt självförtroende är på toppen (visar upp med handen). Om självförtroendet skulle vara 
mätbart, då skulle jag ramla omkull, så stort självförtroende har jag. Men det har alltså mycket 
med mitt yrkeskunnande att göra, att folk ringer och frågar om hjälp jag klarar av. Jag har 
yrkesskicklighet va. […] Det finns alltid folk som behöver ha hjälp med sånt va. Det är nog 
värre för dem som går hemma och kanske inte kan få in lite extra. Men det problemet har inte 
jag, jag har mycket att göra om jag vill. […] Det finns alltid jobb, jag har alltid haft jobb. Jag 
kan jobba 24 timmar om dygnet va, men det vill jag inte. Jag vill ha min fritid också. […] Du 
har träffat på fel person, jag tror nästan. Jag är nöjd, är nöjd med tillvaron. 
 

 

Den andra med positiva upplevelser beskriver att han får ett rikt liv genom sitt ideella arbete. 

 
Jag har ett väldigt rikt liv så att jag kan träffa människor och hjälpa människor, det ger mig 
mycket. Och det är skiftande under dagen, alltså från en verksamhet till en annan […] det ger 
mig så mycket när folk frågar mig om jag vill vara en övervakare, jag får förtroende hos dem. 
Jag har träffat en kille här under ett år i fängelset, han bor där jag jobbar nu och han har bett mig 
att bli hans övervakare, det känns stort. 

 
 
Tema syn på arbete 
 
Negativa upplevelser 

De intervjuade hade egentligen ingen negativ syn på arbete som sådant, alla är beredda och 

vill gärna arbeta mer. 

 
Några beskriver stress i det tidigare arbetet som en negativ upplevelse. 
 
 

Jag har haft ett jobb, men inget jag vill ta tillbaka, det kostar på rätt mycket tycker jag. Kostar i 
tid och begränsat umgänge alltså (suckar). Det suger ut mig, jag jobbade så pass mycket tid. Jag 
gick på morgonen vid åtta och kom hem tio på kvällarna och käkade all mat på krogen, orkade 
aldrig laga egen mat. Tjänade mycket pengar men brände iväg dem också va och sen tog jag till 
alkoholen. 
 

Andra beskriver stress på den nuvarande praktikplatsen i kombination med tristess. 
 
 

Inom restaurangen är det negativt att man bränner ut kroppen ganska fort. Det gör man för att 
det är tungt och oftast jäktigt på flesta ställen. Men än är jag inte sliten, jag har inte pajat ryggen, 
det är jag glad för. […] Det här har blivit så intensivt, de här två timmarna, städa och städa kök 
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och det blir jäktigt på det sättet, men om man jobbar åtta timmar, då fördelar man ut allting på en 
hel dag i lugnare takt det som ska göras. Här blir ju stressigt på en gång för att man inte hinner. 
Jag har ju varit där nu över ett år, så jag börjar lessna på stället. Jag tycker inte att det är så 
stimulerande längre där. Man måste ta det här jobbet för att få bidraget. Det känns som ett 
tvångsarbete ibland, man blir less. 

 
 
Positiva upplevelser 

Samtliga tycker det är viktigt att ha arbete och få betalt för sitt arbete. Alla söker jobb i 

platsannonser. Nästan alla har någon invändning mot fast arbete.  

 
Vill jag jobba så gör jag det, jag har alltid tyckt om att jobba. Jag tycker fortfarande om att jobba 
i med att jag känner mig frisk. Jag har det bättre nu än då jag jobbat för att det är lugnare och jag 
är mer harmonisk. Det var rätt mycket stressigt jobb, så det passar när man kommer upp i den 
här åldern, ändå vill jag jobba. Jag tycker det är kul att jobba fortfarande, men nu så när jag kan 
planera själv. Om jag inte har lust en dag, så struntar jag i det va. Jag kan skjuta upp det om jag 
meddelar om jag har ont. […] Jag har mycket att göra om jag vill, men jag uppskattar fritiden 
också va, så att jag jobbar inte häcken av mig, det behöver jag inte. Det är mycket bättre nu, i 
lugn och ro, det är behagligt. 

 
Flera poängterar att det är viktigt att vara produktiv i samhället. 
 

[…] mentalt är det viktigt, man är en del i samhället, produktiv del va, men också rent praktiskt 
jag menar att åka på semester och köpa presenter till barnbarn och sånt där. Jobbet är så stor del i 
människans liv, det är viktigt. Och lönerna är bekräftelse på att du gör någonting. 
 

En uttryckte önskemål om att arbeta utomhus, eftersom hon trivs med att vara ute på sin 

nuvarande praktikplats. 

 
[…] fast samtidigt, måste jag säga, jag har ju fått ett utomhus arbete som jag tycker om. Jag 
skulle aldrig kunna sitta framför en data där och knappa från nio till sjutton, aldrig. Jag skulle bli 
helt kaiko tror jag. 

 
 
Tema framtid 

 
Negativa upplevelser 

Tre har en negativ uppfattning om sina chanser att få arbete. Dessa tre säger att detta beror på 

deras ålder. Det är inte långt till pensionen, tycker samtliga.  

 

Jag är ju för gammal säger jag, knappt ungdomar som är 30 – 35 år får jobb, hur ska jag då som 
är sextio få ett klokt jobb? Nej, jag tror inte att det går. Och sen när man får höra att ungdomar är 
för gamla när de är 35 år för att få jobb, så tänk att jag är nästan dubbelt så gammal, det gör inte 
mig gladare (skrattar). […] Jag får gå så här tills jag blir pensionär. Jag är ju realist, jag vet att 
jag aldrig kommer att få nåt klokt jobb va. 
 

 

Samtliga ser fram emot sin pension för att de kommer att få bättre ekonomi som pensionärer 

än som bidragstagare. 
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Om fem år har jag pension. Jag har tjänat bra pengar fram tills jag var femtio, så jag kommer få 
bra eller mycket bättre pension då än vad jag har nu. Jag får nog tjugotusen i pension kanske, jag 
vet inte. 

 
Några uppfattar det som ett hinder att få jobb på grund av tidigare missbruksproblem. 
 

Det är väl att det finns arbetsgivare som inte vill anställa, jag vet inte vad hindren är alltså. Det 
är väl ont om arbete och framförallt när man blir äldre. Jag har också en missbrukarbakgrund, så 
det väl ingen som satsar på det. […] Jag tycker att jag har gjort allt vad jag kan. Jag kan inte 
hitta på något mera. 

 
Några saknar utbildning, vilket försvårar möjligheten att få arbete. 
 

Nu är det väl inte mycket hinder, men just att det är dåligt på restauranger nu, många söker dit. 
Och sen kommer jag att fylla femtio. Jag vet så många år till orkar man kanske inte jobba på 
restaurangen, så att kroppen pallar inte. Det är stressigt tempo hela tiden oftast. Sen har jag 
ingen annan utbildning eller någonting. 

 
 
Positiva upplevelser 

En person planerar att starta ett eget företag och har därför en positiv framtidssyn. 

 

Jag ska starta eget. Och det är helst framförallt på landet, för att det är mycket folk där ute som 
inte kan någonting. […] Jag kommer att pyssla, som jag sa förut, så länge jag är frisk. Det finns 
alltid jobb, jag har alltid haft jobb. 
 
 

 
Sammanfattning av resultaten 
 

I min studie har jag konstaterat att framför allt den dåliga ekonomin som mina 

intervjupersoner har, upplevs som det som allra mest försvårar möjligheterna att ha en 

meningsfull tillvaro.  Tristess återkommer ofta som en negativ upplevelse. Tristessen har 

egentligen två orsaker. En orsak är dålig ekonomi och en annan är otillräcklig sysselsättning 

på dagarna. De som har sysselsättning på dagarna som känns meningsfull upplever inte 

tristess. Några av de arbetslösa anger det som en negativ upplevelse att de känner sig 

ensamma på grund av att de har mycket litet sociala kontakter med andra människor. 

 

Självförtroendet och självkänslan är svag hos dem som inte har så mycket att göra. 

Självbilden är förhållandevis stark hos dem som har mycket att göra. Samtliga intervjuade har 

en positiv syn på arbete rent generellt och skulle vilja arbeta mera och få betalt för sitt arbete. 

De intervjuade har vissa invändningar mot fast arbete. De negativa upplevelser de har är 

kopplade till stress på tidigare arbete. De intervjuade tror sig inte ha några möjligheter att få 
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jobb i framtiden på grund av sin höga ålder. De som har missbruksbakgrund, även om det var 

länge sedan, uppger detta som ett hinder att få arbete. Samtliga ser fram mot sin pension som 

kommer att ge dem bättre ekonomiska villkor än idag. 
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Analys 
 
 
I den här delen analyserar jag tema för tema samt gör jämförelser med teorier i 

arbetslöshetsforskningen. I ett avslutande avsnitt gör jag en analys med hjälp av Berglinds 

handlingsteori. 

 
Vardag  
 
Negativt 

De negativa konsekvenser som arbetslösheten för med sig på vardagen för de arbetslösa har 

att göra med att de på grund av dålig ekonomi inte tillräckligt kan fylla sin vardag med 

aktiviteter och innehåll som de skulle vilja göra. Eftersom ekonomin är knapp är det också 

svårt att klara kostnader även för nödvändiga utgifter, till exempel köpa ett par skor. Man kan 

också se att det faktum att de lever på bidrag påverkar deras självkänsla i negativ riktning. Det 

är alltså både fråga om knappa ekonomiska resurser, samt att de pengar de har fått har kommit 

till dem i form av bidrag. Ju mindre pengar de har att röra sig med, desto mindre aktiviteter 

och mindre kostnader har de råd att dra på sig, ju mer påverkar detta självkänslan i negativ 

riktning. Dessutom är det så att eftersom de flesta andra människor arbetar under vardagen, 

har de inte möjlighet att träffa så många andra människor, utom möjligen de som befinner sig 

i samma situation som de själva. Den långtråkiga vardagen skulle kunna fyllas med ett 

innehåll, till exempel en resa, men eftersom det inte finns pengar till detta, fortsätter de 

arbetslösa att leva i en tillvaro där varje dag är lik den andra och att inget särskilt inträffar som 

förändrar detta. 

 

Min analys ovan stämmer väl in med Jönssons (2003a) ekonomi-skam modell. De arbetslösa 

beskriver att de inte har tillräckligt med pengar för att göra saker som de skulle vilja göra och 

känner sig därför begränsade. Enligt denna modell är det svårt att tillgodose sociala behov för 

att det saknas pengar och det är svårt att bli socialt accepterad som arbetslös. Denna analys 

stämmer också in med Fryers (2001) aktörsteori, nämligen att arbetslösheten begränsar 

möjligheter för arbetslösa, i och med att man lider en stor ekonomisk skada när man förlorar 

sin fasta inkomst. 



 35 

 

Positivt 

De positiva konsekvenserna är kopplade till möjligheten att fylla vardagen med 

sysselsättning. Ju mer meningsfull sysselsättningen är desto bättre mår de arbetslösa. De 

arbetslösa uttrycker också det som positivt att styra över sin egen tid. Jag tolkar detta som att 

det är positivt att göra vad de vill och när de vill, att känna att ”jag är min egen chef”. 

Samtliga har uttryckt att det är positivt att vara frisk, det vill säga en generell uppfattning som 

gäller även för icke arbetslösa. Två av de arbetslösa är glada för att de är friska i meningen att 

de är oerhört glada och lättade att vara fria från alkohol och drogmissbruk. För dessa 

arbetslösa finns en upplevd koppling mellan arbetslöshet och alkohol- och drogmissbruk, 

eftersom de beskrev att anledningen till att de blev arbetslösa var missbruket.  

 

Ovanstående stämmer in med Warrs (2001) vitaminteori, att olika faktorer i individens 

omgivning har betydelse för individens psykiska välbefinnande. En faktor enligt denna teori 

är att möjligheten att styra sin egen tid påverkar välbefinnandet i positiv riktning. En annan 

sådan faktor är den egna hälsan. Det är självklart att den som är frisk och mår fysiskt bra, mår 

bättre rent psykiskt än den som har en dålig hälsa.    

 
Fritid 

 
Negativt 

Eftersom begreppen vardag och fritid delvis går ihop för en arbetslös, blir svaren likartade 

nämligen att den dåliga ekonomin omöjliggör till exempel en semesterresa. Alla anger inte 

enbart dålig ekonomi som en negativ upplevelse av arbetslösheten. Några av de arbetslösa 

anger det som en negativ upplevelse att de saknar viktiga sociala kontakter med andra 

människor. Två av de intervjuade har dåliga eller obefintliga kontakter med sina vuxna barn 

och får inte träffa sina barnbarn. Dessa arbetslösa uppfattar det så att deras barn skäms för att 

de inte arbetar.  

 

Denna analys får stöd i Jönssons (2003a) ekonomi-skam modell som baserar sig på två 

avgränsade sociala behov som är svåra att tillfredställa när man är arbetslös. Det första 

behovet handlar om den dåliga ekonomin och det andra om begränsade sociala kontakter med 

andra människor. 
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Positivt 

De arbetslösa beskriver att de har fritidsintressen som de ägnar sig åt. Fritidsintressena 

varierar i hög grad, men det som är gemensamt är att de beskriver sina fritidsintressen som 

något som de verkligen tycker om att göra och därför uttrycker en tydlig positiv upplevelse av 

att få ägna sig åt dessa. Jag hade en uppfattning att fritidsintressena skulle bli mindre viktiga 

när man inte fyller vardagen med annan sysselsättning, men så beskriver inte de arbetslösa sin 

situation. Fritidsintresset är viktigt oavsett hur mycket eller litet av dagen de arbetslösa fyller 

med annat. Fritidsintresset blir alltmer viktigt, ju mer meningsfull aktiviteten är. Ju mer aktivt 

liv den arbetslöse har på sin fritid, desto mer tycks detta leda till positiva upplevelser av deras 

situation. 

 

Även denna analys passar in på Fryers (2001) aktörsteori, att ju mer aktiv man är desto bättre 

mår man, oavsett om det är fråga om fritid eller vardag. 

 

Självbild 

 
Negativt 

För de arbetslösa som har en låg självbild är detta kopplat till själva identiteten som arbetslös. 

En av dessa två, beskriver att ibland knappt våga visa sig ute under dagen för att andra kan 

förstå att han inte har något arbete. Han väntar till efter mörkrets inbrott med att gå ut. För 

mig känns det svårt att tänka sig att man kan sjunka lägre i sitt självförtroende. Den andra 

personen upplever en negativ självbild därför att han inte tror att han ska räcka till, att inte 

kunna klara att sköta ett jobb om han mot förmodan skulle få ett. Han är också rädd för 

dagliga rutiner som medföljer ett fast jobb, att inte kunna anpassa sig till dessa. Indirekt är 

tolkningen av detta att han föredrar att vara arbetslös mot att vara fast i ett inrutat liv med 

arbete. Möjligen har detta att göra med att inte tro på sig själv, att inte kunna motsvara kraven 

i ett jobb. Rädslan är inte de dagliga rutinerna, utan egentligen de förmodade kraven. Dessa 

arbetslösa har låg självbild som har framkallats och utvecklats under lång tid av arbetslöshet. 

Från början av arbetslösheten var inte självbilden uttalat negativ, men den har växt fram under 

den långa tiden av arbetslösheten. Man kan fråga sig om det finns en bortre gräns för hur lågt 

självbilden kan sjunka. Är den lägre efter femton års arbetslöshet än vad den var efter tio år, 

känns som en berättigad fråga att ställa. En annan tanke jag har är vad som skulle krävas för 

att ändra denna självbild till att bli positiv. Om dessa två individer rent hypotetiskt skulle få 

fast anställning, skulle självbilden då bli positiv? Jag tror inte det och orsaken är den långa tid 
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som pågått med att bryta ned självbilden som förändrar identiteten. Sammanfattningsvis 

känner de sig värdelösa och tycker att de befinner sig längst ned i samhällets sociala skikt.  

 

Denna analys passar in på Jönssons (2003a) ekonomi-skam modell att långvarig arbetslöshet 

sätter självbilden och självförtroende på hårda prov, att man känner sig som om man inte vore 

värd någonting. Detta passar också in i Fryers (2001) aktörsteori, nämligen att vissa arbetslösa 

ser begränsningar och hinder som motverkar deras handlingsutrymme.  

 

Positivt   

Två av de arbetslösa beskriver en positiv självbild. Den ena är sysselsatt med aktiviteter som 

egentligen inte är ett fritidsintresse där han kan använda sina yrkeskunskaper. Uppenbarligen 

har denna individ vissa extrainkomster från dessa aktiviteter som ger ett mycket nödvändigt 

tillskott till den privata ekonomin. Min uppfattning att det finansiella tillskottet som detta 

arbete ger, är en av orsakerna till den positiva självbilden. Den andra mycket viktiga orsaken 

är att den arbetslöse använder sin yrkeskunskap i utförandet av aktiviteterna, vilket bidrar till 

en stark självbild. Hans sätt att uttrycka sig kan kopplas till Jahodas (2003) teori om manifesta 

och latenta funktioner att avlönat arbete ger människan status och identitet. 

 
Den andra arbetslöse med positiv självbild sysslar med ett ideellt arbete, som inte är 

fritidssysselsättning.  I det här fallet handlar det om att hjälpa andra människor som hamnat på 

kant i tillvaron, och detta arbete skänker den arbetslöse mycket stor tillfredsställelse. Bland 

annat beskrev han en stor glädje med att träffa många människor under vardagen. Han 

uttryckte till och med en dröm att omvandla detta till ett fast arbete och få lön för det nedlagda 

arbetet. 

 

Båda dessa två arbetslösa uttrycker sig i termer som stämmer väl in med Fryers (2001) 

aktörsteori, nämligen att den som är aktiv i föreningsliv eller är aktiv på annat sätt inte 

påverkas negativt av arbetslösheten. Enligt Fryer ses arbetslösa som sociala aktörer vilka 

söker bemästra sin situation genom att söka alternativ till arbetet. Detta är exakt vad dessa två 

arbetslösa gör och beskriver samtidigt en positiv självbild. Som Fryer uttrycker det är dessa 

två ”initiativtagande aktörer” som hittar sysselsättning även när de är arbetslösa. De roller 

som man har i frivilligt och ideellt arbete kompenserar förlusten av avlönat arbete. Även 

Jahodas (2003) teori stämmer in här när hon betonar arbetets betydelse i människans liv, att 

arbete tillgodoser psykologiska behov som är grundläggande. 
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Syn på arbete 

 
Negativt 

Ingen har negativ inställning till arbete och alla skulle vilja arbeta och få betalt för det. Det 

finns dock en negativ aspekt på arbete och det är den stress som de antingen har upplevt i 

tidigare arbeten eller upplever på sina nuvarande praktikplatser. Min uppfattning är att det inte 

skall tolkas som att de är negativt inställda till arbete. Man skulle säkerligen få samma svar av 

flertalet människor som har arbete, nämligen att arbetet är stressigt. I stället ser jag det som en 

realistisk inställning till vad som väntar i det fall de skulle få ett arbete. Det finns en 

invändning till arbete, nämligen att det kan vara tråkigt och många beskrev sina tidigare 

arbetsplatser som tråkiga samt att man kan skönja en viss ovilja att följa vardagliga rutiner 

som en fast anställning skulle medföra. 

 

Det sistnämnda skulle passa in i Ezzys (2001) teori om otillfredsställelse i tidigare arbete. 

Enligt Ezzy är arbetet för många tråkigt och isolerande och ger mycket små vyer mot 

omvärlden. Dessutom menar Ezzy, enligt resultat av sin forskning, att människor känner djup 

otillfredsställelse om de har tråkiga arbetsuppgifter. Enligt Warrs (2001) vitaminteori kan ett 

dåligt arbete vara lika negativt för människans hälsa som arbetslöshet. Han framhåller andra 

faktorer som viktigare än arbete, till exempel tillgång på pengar, sociala kontakter eller en 

aktad social ställning. Warrs teorier stämmer in på de arbetslösas negativa invändningar till 

arbete som framkommit i min analys. Jag vill poängtera att det handlar om vissa invändningar 

mot arbete, inte en negativ inställning till arbete i allmänhet. 

 
Positivt 

Alla intervjupersoner tycker att det är viktigt att ha arbete och det är viktigt att vara produktiv 

i samhället. Det har stöd i Jahodas (2003) teori om arbetets betydelse för en människas 

välbefinnande. Enligt henne är arbetet en central institution för människan i det moderna 

samhället som genomsyrar hela vårt liv.  
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Framtid 

 
Negativt 

Tre av fyra intervjupersoner har en negativ framtidstro om möjligheter att komma tillbaka till 

arbetslivet och denna pessimism är kopplad till deras ålder och i ett fall dålig 

utbildningsbakgrund. De tror inte att de kan få arbete på grund av sin höga ålder, att de därför 

inte är attraktiva på arbetsmarknaden. Några av de arbetslösa har ingen tro på om att få arbete 

på grund av tidigare missbruk. Samtliga tror att arbetsgivare är negativa till äldre arbetslösa. 

 

Det kan ses som självklart att ju äldre man blir, framför allt från femtio års ålder, ju mer avtar 

tron på möjligheten att få arbete. Min bedömning är att detta gäller generellt, dvs. alla 

människor, både de i arbete och de som står utanför arbetsmarknaden. Ju närmare pensionen 

man är, desto mindre är tron på att komma tillbaka till arbetslivet. 

 

Den här analysen skulle jag återigen kunna koppla till Fryers (2001) aktörsteori, där han 

beskriver en människa som bara ser begränsningar och hinder, vilket motverkar den 

arbetslöses handlingsutrymme.  

 

Positivt 

En av de arbetslösa har en positiv framtidstro kopplad till möjligheten att få arbete. Den här 

personen är inte representativ för arbetslösa i allmänhet, eftersom han beskriver att han ska 

starta ett eget företag tack vare ett arv. Det är antagligen ytterst få långtidsarbetslösa som 

befinner sig i den situationen. Därför kan man inte väga in hans synpunkt om en positiv 

inställning till framtiden generellt bland långtidsarbetslösa eftersom den grundar sig på 

relativt ovanliga förutsättningar. 

 

Analys enligt Berglinds handlingsteori 

 
Vilja och kunna 

Enligt Berglinds (1995) handlingsteori känner sig människan låst i sin situation när hon 

samtidigt både vill och inte vill ändra på den aktuella situationen. Denna ambivalens kan leda 

till handlingsförlamning. En person som egentligen vill men inte tror sig kunna hitta arbete, 

kan inte komma vidare utan är låst i sin situation. Bland de intervjuade kan man skönja en 

viss motvilja till förändring. Detta stämmer in med preventiva handlingar i handlingsteorin. 
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Mina intervjupersoner passar alla, mer eller mindre, in på denna teori. De tycks ha funnit sig i 

sitt öde och gör inte absolut allt för att få jobb. Detta kan ses som en form av 

försvarsmekanism för att överleva. Man kan ju inte deppa ihop, utan livet måste gå vidare, hur 

det än går. Har man befunnit sig i ett visst tillstånd under en lång tid är det också så att man 

till slut identifierar sig med situationen. Man ser på sig själv som en arbetslös. I en sådan 

situation blir det ytterst svårt att ändra på situationen. Även för den som vill är det inte säkert 

att det går.  

 

De arbetslösa säger att de vill arbeta, men i intervjuerna framkom vissa invändningar mot att 

ta arbete, t.ex. att någon av de arbetslösa inte vill ”slita häcken av sig” eller att någon inte vill 

inordna sig i fasta rutiner. De intervjuade känner sig osäkra och denna känsla förstärks ju 

längre tiden går när de inte blir erbjudna anställning. En lång tids frånvaro innebär att den 

arbetslöse tappar nödvändiga yrkeskunskaper, i takt med att kompetenskraven hela tiden ökar. 

Samtliga har varit arbetslösa mellan 10 och 16 år och under en så lång tid är det självklart att 

kraven höjs. Har man varit borta från sitt yrke under så många år är i många fall inte längre 

den egna kompetensen användbar. Att vilja men inte kunna, passar också in på 

rönnbärsfilosofin. Reaktionen blir när man inte får det jobb man sökt ”äsch, det där jobbet var 

ju egentligen ingenting för mig i alla fall”.  

 
 

Flödesschema 

Berglinds flödesschema kan användas för att åskådliggöra återvändsgränder som man kan 

fastna i. Den nuvarande situationen med lång tids arbetslöshet är svår. Vill den arbetslöse 

ändra på sin situation? Alla, utom en av intervjupersonerna, har svarat ja. Vilja att ändra på 

nuvarande situationen är stor. Men kan den arbetslöse ändra på situationen? Svaret är att det 

är mycket svårt, nästan omöjligt. Åldern är den faktor som anges som det viktigaste skälet till 

att de inte uppfattar att de kan ändra på sin situation. I flödesschemat är det åldern som gör att 

de svarar nej på frågan ”Kan du ändra din situation”? Det finnas också andra faktorer som 

medverkar till att svaret blir nej. De intervjuade har utvecklat ett lågt självförtroende som 

ytterligare förstärker känslan av att inte kunna påverka möjligheten att få anställning. De 

flesta av intervjupersonerna ser endast fram emot sin pension, dock inte bara som en befrielse 

från den nuvarande situationen utan också därför att de kommer att ha bättre ekonomi som 

pensionärer än som bidragstagare. 
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Hinder 

Ett hinder för att komma ut på arbetsmarknaden är intervjupersonens ålder. På grund av sin 

höga ålder har de mycket svårt att få jobb. Inte nog med sin höga ålder, de har dessutom varit 

arbetslösa under ett flertal år. Den höga åldern är ett fysiskt hinder enligt handlingsteorin. Ett 

inre hinder är den personliga karaktären. Bland mina intervjupersoner finns det två varianter, 

dels de som på grund av tidigare missbruk tror sig ha svårt att komma ut i arbetslivet, dels de 

som gett upp och ser sig själva som förlorare och bara lever från en dag till nästa utan 

framtidstro. De har lågt självförtroende, är passiva, eller åtminstone inte tillräckligt aktiva för 

att möjliggöra ett fast arbete. Passiviteten och självförtroendet hänger ihop i en ond cirkel. Ju 

längre tid som går när de arbetslösa misslyckas med att få jobb, desto lägre blir 

självförtroendet. I takt med att självförtroendet sjunker, desto mer passiva blir de. Ju mer 

passiviteten tar överhanden, desto svårare blir det att få ett jobb.  
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Sammanfattning och diskussion 
 
 
Resultat och analys 
 

Syftet med studien har varit att med hjälp av kvalitativa intervjuer öka kunskapen om äldre 

arbetslösas negativa och positiva upplevelser av sin långtidsarbetslöshet och hur de ser på sig 

själva som långtidsarbetslösa.  

 

I denna studie har jag kommit fram till att en av de negativa upplevelser som de arbetslösa har 

är att den dåliga ekonomin försvårar möjligheterna att ha en meningsfull tillvaro och skapar 

därför lågt psykiskt välbefinnande. Att delta i samhällslivet, knyta nya kontakter, köpa 

presenter till barnbarn kostar pengar. När man saknar pengar, är det svårt att bli socialt 

accepterad i samhället. Tristess återkommer ofta som en negativ upplevelse, på grund av att 

det inte finns tillräcklig sysselsättning att fylla dagarna med.  

 

En annan negativ upplevelse som den arbetslöse har är synen på sig själv som arbetslös.  

Självförtroendet och självkänslan är låg hos några av de arbetslösa och detta negativa 

känslomässiga tillstånd tilltar ju längre tiden går. Ju längre man varit arbetslös, desto sämre är 

självförtroendet och självkänslan. Mina intervjupersoner som har varit arbetslösa under en 

mycket lång tid har därför mycket lågt självförtroende och självkänsla. De identifierar sig 

med arbetslösheten och ser sig själva som förlorare på arbetsmarknaden. Den långvariga 

arbetslösheten sätter självbilden och självförtroendet på hårda prov.  

 

Några av intervjupersonerna anger att tidigare drog– och alkoholmissbruk försvårar deras 

möjligheter att få arbete även om de är drogfria nu. För mig är det intressant att dessa 

arbetslösa har lyckats med att sluta sitt drog -och alkoholmissbruk under arbetslösheten, som 

för många andra innebär en livskris, vilken kan medverka till just olika typer av missbruk.   

 

En ytterligare negativ upplevelse för de arbetslösa är den sociala isolering som arbetslösheten 

medför. Antingen är upplevelsen negativ därför att de inte träffar särskilt många andra 

människor på dagtid, eller så har de blivit socialt isolerade av sina familjemedlemmar. För 

alla har arbetsplatsen varit en knutpunkt där de byggt upp sina sociala relationer. Allt detta 

raserades när de blev arbetslösa. När man förlorar den dagliga kontakten med arbetskamrater 



 43 

är dagen inte fylld med aktiviteter och kontakter som när man har ett arbete. Detta har stöd i 

empiriska studier av arbetslöshet samt teorier i arbetslöshetsforskningen, nämligen att fast 

arbete spelar stor roll i människans liv. Arbete i form av fast anställning är i vårt land 

högprioriterat och med arbetet följer den sociala kontakten med andra människor.  

 

De positiva upplevelser som de arbetslösa beskriver är kopplade till aktiviteter som de 

arbetslösa har på dagarna. Det är väldigt viktigt att det finns en aktivitet som fyller dagen och 

som känns meningsfull. I ett fall handlar det om yrkesutövande och i ett annat fall handlar det 

om ideellt arbete. Helt klart påverkar dessa aktiviteter de arbetslösa i positiv riktning och de 

mår psykiskt bättre än dem som inte har tillräckligt med aktiviteter på dagtid. Detta har stöd i 

teorier, skildrade i tidigare forskning, nämligen att en individ som är arbetslös och samtidigt 

är aktiv i till exempel föreningslivet inte påverkas negativt i sitt psykiska välbefinnande. 

Arbetslösheten är för dessa människor enbart en ekonomisk fråga. Socialtjänstens anvisade 

praktikplatser upplevs av de arbetslösa som påtvingade. I stället vill de ha ett riktigt arbete 

med en normal lön för att kunna försörja sig själva. Ändå framkommer det i intervjuerna att 

det är bättre att ha ett sådant arbete än inget alls. För de flesta är praktiken den enda aktivitet 

under dagtid där de får möjligheter till sociala relationer med andra människor. 

 

Att inte kunna påverka sin framtid innebar en viss uppgivenhet och hopplöshet för de 

intervjuade när frågan om framtiden kom på tal. De flesta i intervjugruppen lever för dagen 

och menar att det inte går att planera för mer än en kort tid framåt. Möjligheten att kunna 

påverka sin framtid för dessa arbetslösa är så gott som obefintlig. Åldern uppges som det 

främsta hindret för att komma tillbaka till arbetslivet. Det som återstår är att vänta på den 

efterlängtade pensionen som ger lite mer ekonomisk trygghet än socialbidrag. 

 
I sin magisterstudie om arbetslösa tjänstemän kom Bratt (1997) till slutsatsen att det innebar 

en livskris för de människor som är femtio år och blir arbetslösa. Kan jag dra en likadan 

slutsats om livskris i de äldre arbetslösas tillvaro i min studie? Genom kvalitativa intervjuer 

fick jag möjligheten att se in i dessa arbetslösas tillvaro utifrån deras perspektiv. Svaret är 

möjligtvis att de redan befinner sig i denna livskris. De tycker att de har gjort allt vad de kan 

för att få arbete och nu återstår väntan på pension. Med hjälp av handlingsteorin är det lättare 

för mig att förstå hur dessa människor tänker när de befinner sig i, som de ser det, en hopplös 

situation. De har förlorat hoppet om att komma tillbaka till arbetslivet, känner sig 

handlingsförlamade och kan därför inte komma vidare ur den låsta situationen. Ett utvecklat 
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lågt självförtroende förstärker ytterligare känslan av att inte kunna bryta sig ut från denna 

svåra situation. 

 
Metoddiskussion 

 

Min slutsats, efter att ha slutfört denna studie, är att den kvalitativa forskningsintervjun har 

varit helt rätt metod. Med dess hjälp fick jag möjlighet att på djupet se in i de arbetslösas 

situation, tankar, reaktioner och upplevelser. Dessutom gav denna intervjumetod möjlighet att 

iaktta intervjupersonernas kroppsspråk under intervjun, vilket underlättade för mig att leva 

mig in i deras situation och förstå deras beskrivningar av sin situation. Om jag fick chansen att 

göra en liknande undersökning skulle jag välja en annan intervjuplats än ett café. Det är 

mycket tryggare att sitta i ett avskilt rum där ingen stör. Den perfekta miljön för en sådan 

intervju skulle vara ett enkelt och trevligt möblerat rum. Trots allt lyckades jag få mina 

intervjupersoner att känna sig bekväma och de öppnade sig mer än vad jag hade förväntat 

mig. Med detta vill jag hävda att syftet med studien är uppnått, att öka kunskapen om 

upplevelser av arbetslöshet bland äldre långtidsarbetslösa.  

 

Det måste också framhållas att jag har haft mycket stor nytta av en arbetskonsulent som har 

hjälpt mig att komma i kontakt med dessa arbetslösa. Hade jag själv behövt göra detta hade 

mycket mer tid gått åt, vilket hade försvårat studien och gjort den mer tids –och 

resurskrävande. 

 
Jag hade gärna intervjuat fler arbetslösa för att kunna till exempel jämföra kvinnors och mäns 

upplevelser och kanske intervjua arbetslösa som lever i familjer och jämföra dessa med de 

som inte lever i familj. Det skulle till exempel vara intressant att få reda på hur 

familjemedlemmar påverkas av arbetslösheten och i vilken utsträckning familjemedlemmar 

kan kompensera för uteblivna arbetskollegor. 

 

Möjligtvis skulle jag kunnat ha ställt mera utmanande frågor än vad jag gjorde. Det kändes 

som att jag inte vågade ställa alla följdfrågor fullt ut, som jag skulle ha velat på grund av 

hänsyn till intervjupersonerna. 
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Slutord och förslag till fortsatt forskning 
 

De människor som har arbete i dag har svårt att sätta sig in i vad det innebär att vara arbetslös. 

Risken att förlora fotfästet i sin tillvaro är väldigt hög för de flesta människor som blir 

arbetslösa i hög ålder och det är mycket svårt att få äldre arbetslösa att tro på sig själva och att 

de kan få arbete. Men denna studie visar att meningsfulla aktiviteter har en positiv inverkan 

på det psykiska välbefinnandet och att fritidsintressen är viktiga även för äldre arbetslösa.  

 

När det gäller fortsatt forskning har jag tänkt igenom några områden som är särskilt 

intressanta. Det skulle vara intressant att göra en större studie bland äldre arbetslösa för att ta 

reda på ett antal saker. Kan självförtroende och självbild under lång arbetslöshet försämras 

hur länge som helst? Kan man överhuvudtaget reparera självförtroende och självbild efter 

fem, tio eller femton års arbetslöshet? En annan intressant aspekt är att fördjupa sig i 

jämförelser mellan de som har meningsfulla aktiviteter på dagarna med dem som inte har det. 

En annan fråga är om det skulle vara möjligt att reparera lågt självförtroende och svag 

självbild med pengar, till exempel bland dem som inte har meningsfulla aktiviteter. Jag skulle 

vilja se vilket som har störst betydelse för självförtroende och självbild, pengar eller 

meningsfulla aktiviteter? 

 

* * * 
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Bilaga 1                     
 

Informationsbrev 
 

 

Hej! 

Tack för att Du vill medverka i min intervju. Jag är student från socionomlinjen 

vid Stockholms universitet, klass S7D. Intervjun kommer att användas i min c-

uppsats. Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om arbetslösas upplevelser 

av att leva utan arbetet. Hur ser Du på Dig själv som arbetslös? Vad är 

positivt/negativt för Dig i den långa arbetslöshetstiden?  

 

Intervjun kommer att ske under v. 11 – 13 och beräknas ta cirka 45 min. 

Intervjun är anonym och kommer att ske med hjälp av bandspelare. Uppgifterna 

i intervjun är konfidentiella och Ditt namn blir fingerat. Uppsatsen kommer att 

läsas av min handledare, examinator samt mina klasskamrater. 

 

Du kan när Du vill höra av Dig till mig om Du har några funderingar eller 

frågor.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Romena Holm  

 

mobiltelefonnummer 

e-postadress 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
Hur länge har Du varit arbetslös? 
Främsta orsak till att Du är arbetslös? 
Ditt civilstånd? 
Har Du barn? 
 
Vardag 
Kan Du beskriva hur Din vardag ser ut?  
Kan Du beskriva en typisk dag? 
Vad är positivt/negativt i Din vardag? 
 
Fritid  
Kan Du beskriva hur Du spenderar fritiden? 
Kan Du berätta om Dina hobbyer och fritidsintressen?   
Kan Du göra något som Du inte kunde göra tidigare?  
 
Självbild  
Hur skulle Du definiera Dig själv? 
Ser Du på Dig själv som arbetslös, ledig eller hur väljer Du att definiera Dig?  
Kan Du beskriva hur Du tror omgivningen ser på Dig och Din situation?  
Hur upplever Du Din status i samhället?   
Hur ser Du på andra som befinner sig i samma situation? 
Hur är med Ditt självförtroende? 
Tror Du att Du är annorlunda än andra?  
Kan Du beskriva vad är viktigt för Dig i Ditt liv?  
 
Syn på arbete 
Kan Du berätta hur Du trivdes med Ditt gamla arbete?  
Vad var det positivt/negativt med arbetslivet? 
Är det viktigt för Dig att ha ett arbete?  
Främsta orsak till att Du vill arbeta? 
Hur skulle ett arbete påverka Din vardag? 
Vad vill Du att ett arbete ska ge Dig?  
Främsta hinder till ett nytt arbete? 
Vill Du ändra Din situation? 
Kan Du ändra Din situation?  
 
Framtid 
Kan Du beskriva hur Du tror Ditt liv kommer att se ut om fem år? 
Vilka positiva/negativa förändringar tror Du kommer att ske i Ditt liv?  
 
Avslutnings frågor 
Vad är det bästa/värsta med att vara arbetslös? 
 


