
Stockholms universitet
Institutionen för socialt arbete
Socionomprogrammet Allmänna inriktningen
VT2012

Ung och arbetslös
- En kvalitativ studie om upplevelser 

av arbetslöshet

  

Författare: Amina Burhan
Handledare: Katarina Piuva

Ung och Arbetslös



2

  

En kvalitativ studie om upplevelser av arbetslöshet

Amina Burhan

ABSTRACT

The aim of this qualitative study is to gain a deeper understanding of how young people who 
are unemployed or have experienced unemployment, experience the situation and how they
apprehend themselves in relation to unemployment. I performed semi-structured interviews 
with five young women and men. Three theoretical perspectives have been used for my 
analysis, Marie Jahoda’s deprivation theory, Mikael Nordenmark´s PEN-model and Hans 
Berglund’s action theory. 

The results show that the majority of the respondents perceive the situation as unemployed as
difficult and stressful. Four out of five have more or less felt depressed or sad. The depression
is described as a recurrent, not a permanent condition. Furthermore, the results show that the
time of unemployment is relevant to how the situation is perceived. Study findings also 
suggest that those who value work the most suffer most from not having a job. The result also 
indicates that several of the youths feel like the unemployment had a negative impact on their
confidence and self-image. Four out of five respondents spent most of their time looking for 
jobs. Those who were actively looking for work were also relatively optimistic about their 
chances of getting a job.
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1. INLEDNING

Bakgrund & problemformulering
Arbetslöshet är ett av dagens allvarligaste samhällsproblem. Detta har till stor del att göra med 

den roll som arbetet spelar för vår försörjning (Furåker, 2010). Arbetslöshet innebär för de 

allra flesta, sänkt levnadsstandard. Förvisso finns det arbetslöshetsersättning och socialbidrag, 

men dessa ersätter inte hela inkomstbortfallet vid arbetslöshet (Rantakeisu, 2002).  

Arbetslöshet kan bero på allt från nedläggning av företag, vilket leder till att människor 

förlorar sina arbeten och försörjning, till att arbetsgivare genomför rationalisering, vilket 

resulterar i att färre anställda utför fler arbetsuppgifter än tidigare (Furåker, 2010). Då fler 

konkurrerar om färre jobb, ställer arbetsgivare högre krav på kompetens och erfarenheter.  

Svårast blir det då för dem nytillträda på arbetsmarknaden, som oftast är ungdomar, att få ett 

arbete. 

Finanskriserna 1990 och 2008 har satt sina spår och förvärrat arbetslösheten i många delar av 

världen (Reeskens, 2012, Choudry et al, 2012). Innan den ekonomiska krisen som bröt ut på 

1990-talet hade Sverige en arbetslöshet som knappt uppgick till 1 procent.  Under loppen av 

några år gick Sverige från ett land med full sysselsättning till massarbetslöshet. Under åren 

1991-1993 försvann närmare 500 000  jobb (Starrin, Hagquist & Rantakeisu, 1996). Dagens 

arbetsmarknad ser dyster ut.  Den svenska arbetslöshetsnivån som tidigare i jämförelse med 

många andra länder i Europa har varit förhållandevis låg är inte längre ett undantag (Starrin et 

al, 1996).  

Ur ett generationsperspektiv är arbetslöshetsrisken störst för ungdomar (Bolinder, 2006). Idag 

ligger ungdomsarbetslösheten i Sverige enligt SCB:s  senaste mätningar av arbetslösheten 

bland unga i åldrarna 15 – 24 år på 147 000, detta motsvarar en arbetslöshet på 25, 2 procent 

för gruppen ungdomar (SCB, 2012). Det som är specifikt för ungdomsarbetslöshet är att 

ungdomar drabbas av arbetslöshet i övergången mellan barndomen och vuxenlivet. För 

ungdomar handlar det alltså om svårigheten att överhuvudtaget ta sig in i arbetslivet (Jönsson, 

2003). Ulla Rantakeisu(1996) menar att ungdomstiden är en tid då man söker sin plats i 

vuxenlivet, formar sina identitet, sina attityder och värderingar om samhället. Unga söker 

delaktighet i samhället, men riskerar att hamna utanför gemenskapen på grund av 

arbetslöshet. 
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Det är känt att arbetslöshet leder till negativa konsekvenser för ekonomin. Den tidigare 

forskningen visar dock att arbetslöshet även kan medföra en rad andra negativa konsekvenser 

som bl.a. hälsoproblem, upplevelser av meningslöshet och skamkänslor. Anne Hammarström 

(1996), menar att arbetslöshet, i synnerlighet bland unga, utgör ett av de största hoten mot 

folkhälsan (Hammarström, 1996).

Hammarström (1996) menar vidare att arbetslöshet i viktiga avseende kan få värre följder för 

unga, vilket har att göra med att ett arbete är viktigt för unga människors identitetsutveckling 

och socialisering. För att bygga upp en trygg identitet behöver en ung människa spegla sitt jag 

i en bekräftande miljö. Arbete kan utgöra en sådan miljö, förutsatt att individen känner sig 

betydelsefull och tas på allvar av sina medarbetare.  Om unga nekas möjligheten till arbete, 

kan de tvingas att välja andra, mer negativa referensramar för sin identitet.  Utöver detta finns 

det även andra aspekter som leder till att unga drabbas värre än vuxna av arbetslöshet. En av 

dessa aspekter är den signal som samhället sänder arbetslösa människor. Arbetslösa betalas 

för att inte göra någonting, samtidigt rapporteras det i media om nedrustningarnas 

konsekvenser för barn, äldre och sjuka och vi läser dagligen om stress och otillräcklighets-

känslor hos överbelastad personal. Vad allt detta signalerar till de arbetslösa är att ”du behövs 

inte i vårt samhälle”, då arbete är betydelsefull för identitetsutvecklingen kan denna signal få 

mer negativa och djupgående konsekvenser för unga. Vuxna som har blivit arbetslösa har 

redan upplevt en förankring i samhället, och har således känt sig behövda av samhället. 

Arbetslöshet kan även göra det svårt för unga att ta sig in i vuxenvärlden, det blir svårt att 

skaffa eget boende och det blir således ett stop i självständighetsutvecklingen. Ett arbete är 

även viktigt för att knyta kontakter och sålunda utvidga sitt sociala nätverk efter skolåren 

(Hammarström, 1996)

Relevans för socialt arbete 
Arbetslöshet är det vanligaste skälet till ekonomiskt bistånd (socialstyrelsen, 2011). På så vis 

är det sannolikt att detta är ett samhällsproblem som de allra flesta socionomer, om inte alla, 

någon gång i sitt professionella yrkesliv kommer att ställas inför. Därför är det angeläget att 

öka förståelsen för hur unga arbetslösa kan uppleva situationen. Min förhoppning är att denna 

studie även ska bidra med en ökad förståelse inom det sociala arbetet för ungdomar som 

befinner sig i arbetslöshet. Min förhoppning är vidare att en ökad förståelse ska medföra ett 

bemötande som präglas av förståelse och ömsesidigt respekt.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att få djupare förståelse för hur unga arbetslösa upplever sin arbetslöshet 

och hur de ser på sig själva i situationen som arbetslös.

Mina frågeställningar är följande:

      1.)Hur upplever ungdomarna sin arbetslöshet?    

       2.) Upplever ungdomarna att situationen som arbetslös har förändrat deras självbild, och

            i så fall hur?

3.)Vad gör de arbetslösa ungdomarna för att hantera sin situation?

Avgränsningar
Studien avgränsas till unga mellan 20-26 år som är eller har erfarenhet av arbetslöshet och 

som bor i Stockholms län.  Enligt SCB:s definiton i de senaste mätningarna klassificeras en 

individ som ungdom om man är mellan är 16 – 24 år(SCB, 2012). Anledningen till att jag 

satte ditt en gräns på 20 år, är att jag vill att intervjupersonerna ska ha gått ut gymnasiet samt 

hunnit vara utan arbete under en period, så att de verkligen känner av hur det är att vara utan 

ett arbete. Jag har valt att enbart intervjua de unga om hur de upplever arbetslösheten och att 

inte ta in fler perspektiv, som t.ex. familjen. Vidare har jag valt att inte belysa kön eller 

etnicitet, trots att upplevelsen av arbetslöshet kan skilja sig beroende på kön och etnicitet.

Begreppsdefinitioner
Arbetslös. Det finns ingen entydlig definition av begreppet arbetslöshet (Rantakeisu, 2002). 

Enligt arbetsförmedlingens definition är en arbetslös person någon som är utan arbete och 

som är aktivt arbetsökande. Vidare krävs det att den arbetsökande är inskriven på 

arbetsförmedlingen och omgående kan tillträda tillgängligt arbete (ams, 2012) Enligt 

Statistiska Centralbyrån(SCB)som ansvarar för den officiella arbetslöshetsstatistisken i 

Sverige innebär att vara arbetslös att man inte har ett arbete och har sökt arbete de senaste fyra 

veckorna. Arbetslösa omfattar även enligt SCB:s definition personer som har fått ett arbete 

som börjar inom tre månader. (SCB, 2012) I min uppsats så kommer jag använda begreppet 

arbetslös, för att beskriva individer som saknar arbete och som har sökt, men inte fått ett 

arbete.

Unga. Enligt SCB:s senaste mätningar av Sveriges arbetslöshet, så definieras ungdom i 

åldrarna 16 -24 år.  (SCB, 2012). Min definition av begreppet ungdom kommer däremot i 

denna studie att vara unga mellan 20 – 26 år. 
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Självbild. Med begreppet avses i denna studie individens syn på sig själv.

(Nationalencyklopedin, 2012)

Självförtroende. Med begreppet avses en stark tilltro till den egna förmågan 

(Nationalencyklopedin, 2012)

Självkänsla. Med begreppet avses en känsla av att ha ett egenvärde (Nationalencyklopedin, 

2012)

Uppsatsens Disposition
I uppsatsens inledande avsnitt presenteras valet av uppsatsämne och motivering till varför 

denna studie görs, detta utmynnar sedan i studiens syfte och frågeställningar. I det följande 

avsnittet Tidigare forskning redogörs för sökningsprocessen och relevant forskning inom 

området.   Detta kapitel följs av metod där redogör jag för hur jag har gått tillväga för att 

samla in mitt material.  I detta avsnitt förs även en diskussion kring undersökningens validitet 

och reabilitet.  I kapitlet teoretiska utgångspunkter presenteras de teorier jag har valt ut, med 

motivering. I det efterföljande kapitlet resultat och analys presenteras studiens resultat och 

analys, uppdelat i fem olika teman med efterföljande separata analyser, där jag kopplar 

studiens empiriska resultat till den tidigare forskning samt studiens teoretiska referensramar.  I 

det avslutande kapitlet Diskussion förs diskussioner kring studiens viktigaste resultat samt 

analyser, därefter förs en metoddiskussion och avslutningsvis ger jag förslag på vidare 

forskning.  
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2. TIDIGARE FORSKNING

Kapitlets Disposition
I detta kapitel presenteras den forskning som jag har tagit del av. Forskningen är uppdelad i 

olika teman, men går många gånger in i varandra. Under den första rubriken 

”handlingsstrategier för arbetslösa” presenteras forskning om hur arbetslösa hanterar 

arbetslöshetssituationen. Under nästa rubrik ”konsekvenser av arbetslöshet” presenteras 

forskning kring arbetslöshetens konsekvenser, med fokus på vad arbetslösheten kan ha för 

följder på unga arbetslösas självbild. Slutligen presenteras en sammanfattning av den tidigare 

forskningen.

Sökprocess
Litteratur- och forskningsökning har skett via libris, DIVA, google scholer och ProQuest. Jag 

har sökt forskning om arbetslöshet både i relation till unga men har även tagit del av forskning 

som berör andra åldersgrupper. Det som presenteras i detta avsnitt är dock i huvudsak 

forskning som berör ungdomsarbetslöshet. Sökningen har innefattat både nordisk och 

internationell forskning.  Sökorden som har använts är ”arbetslöshet”, ”ungdomsarbetslöshet”, 

”konsekvenser”, ”hälsa” och ”hantering/strategier”. På engelska har sökorden varit 

“unemployment”, ”youth unemployment” “youth” “consequences”, “health” och “coping. 

Dessa orden har kombineras på olika sätt, jag har trunkerat och gjort frassökningar.  Några 

exempel på sökkombinationerna som jag har använt av är följande (unemployment* AND 

youth* AND coping*) och (Unemployed* AND coping* AND consequence*) 

Jag har till vis del även använt mig av kedjesökning, då jag har funnit en del av forskningen 

genom att leta igenom referenslistor.  Med intentionen att brett läsa in mig inom 

ämnesområdet så påbörjades sökningen på Libris och google scholar. Inledningsvis så 

använde jag mig en hel del av nationalencyklopedin där jag sökte definitioner och synonymer 

till olika begrepp, som i sin tur skulle öka mina chanser till att hitta relevant forskning. I det 

följande kommer jag att presentera en del av de empiriska studier som jag har tagit del av. De 

som har valts ut är de som ofta har refererats till inom arbetslöshetsforskningen, som 

presenterar intressanta perspektiv och som jag har bedömt är väsentliga för denna studie. 

Inledning
Som följd av den globala finanskrisen 2008 har ungdomsarbetslösheten ökat över hela världen 

(Reskeens, 2012), vilket bidragit till att även forskningen om arbetslöshet har ökat. En stor del 

av den internationella arbetslöshetsforskningen har ägnats åt att studera olika konsekvenser av 

arbetslöshet. Många studier indikerar förekomsten av en destruktiv ond cirkel som unga 
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människor upplever vid arbetslöshet. Den internationella forskningen sätter 

ungdomsarbetslösheten i samband med de ekonomiska kriserna under slutet av 1900-talet och 

början av 2000-talet (Reeskens, 2012, Choudhry et al, 2012). Vidare lägger forskningen 

tyngpunkt på förhållanden på arbetsmarknaden och hur dessa i sin tur påverkar arbetslösas 

syn på sina möjligheter till arbete och karriär samt individens upplevelse av 

arbetslöshetssituationen (Vuolo et al, 2011). Internationella resultat pekar vidare på att 

faktorer som utbildningsnivå, ekonomisk situation, personliga egenskaper och erfarenheter 

påverkar upplevelsen av arbetslöshet (Vuolo et al, 2011;Lindström, 2011). Tim Reskeens 

(2012) som har forskat om hur unga uppfattar sina möjligheter till arbete i olika länder, menar 

att skillnaderna mellan länderna främst kan förklaras med allmänhetens uppfattning om 

arbetslöshet och samhällets satsning på utbildning (Reskeens, 2012). Lindström (2012) har 

studerat sambandet mellan arbetslöshet och självskattad psykisk ohälsa. Resultaten visar att 

13.8 % av de unga männen och 18.2 % av de unga kvinnorna hade försämrad psykisk hälsa på 

grund av arbetslöshetssituationen. Vidare visar forskningsresultat att dåligt psykiskt 

välbefinnande var vanligare bland unga, bland utrikes födda, de med lägre utbildning samt de 

som lever under svåra ekonomiska förhållande (Mc Dowell, 2012). Ett annat intressant 

resultat är att länder som satsar på att lotsa in ungdomar via praktikplatser och yrkesinriktad 

utbildning, till exempel Tyskland, har en lägre ungdomsarbetslöshet än resten av länderna 

inom västekonomierna (Hirsche, 2012).

Den svenska forskningen bekräftar i hög grad denna bild av ungdomsarbetslöshet och 

tyngdpunkten i denna genomgång och i den senare analysen stöder sig till större delen på den 

svenska forskning som undersökt ungdomsarbetslöshet, företrädesvis med kvalitativa 

forskningsmetoder. I den forskningen träder en bild av ”en ond cirkel” fram. Den onda cirkeln 

börjar med stress och besvikelse, vilket leder till sänkt självkänsla, en förändring i 

förväntningar, och till psykisk ohälsa som i sin tur leder till handlingsförlamning. Detta 

innebär att den arbetslöse minskar sitt arbetssökande och ansökningsprocessen avstannar 

(Rantakeisu, 1996, Jönsson, 2003).

Handlingsstrategier för arbetslösa
Margareta Bolinder(2006) har i sin avhandlings studerat hur arbetslösa upplever och hanterar 

arbetslöshetssituationen och hur detta är samman kopplat med de handlingsmöjligheter de har. 

Bolinder inleder avhandlingen med att beskriva hur arbetslösas möjligheter till inträde på 

arbetsmarknaden varierar med förhållande på arbetsmarknaden(som t.ex. tillgången på lediga 
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jobb) och med egenskaper/erfarenheter som de själva har (som t.ex. formell utbildning, 

erfarenhet inom sökt yrke, ålder, kön och tid i arbetslöshet)(Bolinder, 2006).

För att få en förståelse för hur arbetslösa upplever sin situation menar Bolinder(2006) att det 

inte räcker med att enbart studera deras faktiska möjligheter till arbete så kallad objektivt 

handlingsutrymme, utan att man även behöver granska hur arbetslösa individer tolkar sina 

egna möjligheter till få ett arbete, så kallad subjektiv handlingsutrymme. Vidare menar 

Bolinder(2006) att det är de egna bedömningarna av handlingsutrymmet som styr hur 

arbetslöshetssituationen upplevs (Bolinder, 2006).  Forskningens empiriska resultat indikerar 

att arbetslöshet upplevs som mer påfrestande av de som upplever att de har begränsade 

möjligheter till att hitta arbete, än de som upplever att de har goda möjligheter. Vidare visar 

de empiriska resultaten att drygt 40 procent av arbetslösa missbedömer sina möjligheter till 

arbete, genom att under-eller överskatta den.  Detta tyder på att det subjektiva och objektiva 

handlingsutrymmet inte alltid stämmer överens. (Bolinder, 2006)

Förutom att det subjektiva handlingsutrymmet (dvs. hur arbetslösa bedömer sina möjligheter 

att hitta arbeta) påverkar hur de upplever arbetslöshetssituationen, så påverkar den även hur 

de väljer att hantera situationen. Individuella strategier för att hantera arbetslöshet benämns 

oftast som coping (Bolinder, 2006). 

Utifrån perspektivet att arbetslöshet är en påfrestande situation menar Bolinder att den 

arbetslöse kan återfå balansen i tillvaron på två olika sätt, genom att uppnå primär eller 

sekundär kontroll. Att sträva efter primär kontroll innebär att den arbetslöse försöker uppnå 

balans i tillvaron genom att förändra omgivningen så att den passar individens önskningar. Att 

sträva efter sekundär kontroll innebär däremot att individen försöker anpassa sig till 

omgivningen (Bolinder, 2006). Med detta som utgångspunkt lyfter Bolinder fram två sorters 

hanteringsstrategier vid arbetslöshet och dessa är: aktiveringsstrategin och 

anpassningsstrategin. Med aktiveringsstrategin avses att den arbetslösa försöker förändra sin 

situation, detta genom att till exempelvis aktiv söka arbete och på sätt uppnå primär kontroll. 

Med anpassningsstrategin avses att den arbetslösa försöker acceptera och anpassa sig till 

situationen som arbetslös, och således uppnå sekundär kontroll (Bolinder, 2006). 

De empiriska resultaten att visar att de som upplever att de har goda möjligheter att få ett jobb 

är mer aktiva i sitt jobbsökande, än de som upplever har begränsade möjligheter (Bolinder, 

2006). Sökaktiviten har även ett samband med arbetslösa individers psykiska välbefinnande. 

Forskningsresultaten indikerar att de mest aktiva mår sämst, vilket har att göra med att de som 
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värdesätter ett arbete allra mest, lider mest av att vara arbetslös. Även anpassningsstrategier 

förekommer bland arbetslösa, men detta är en minoritetsgrupp (Bolinder, 2006).

Sammanfattningsvis fann Bolinder i sin forskning att arbetslösa individers subjektiva 

handlingsutrymme styr hur de upplever arbetslösheten. De som upplever att de har goda 

möjligheter till att få ett jobb mår generellt bättre än de som upplever att deras möjligheter är 

små. Vidare visar resultaten att arbetslösa individers upplevelser av deras möjligheter till att 

få ett arbete styr hur de hanterar situationen. Forskningsresultaten pekar på att både 

aktiveringsstrategier och anpassningsstrategier förekommer bland arbetslösa, men att 

strategier som syftar till att förändra arbetslöshetssituation är betydligt vanligare inom den 

svenska arbetsmarknaden.  Även Tom Hagtröm (1990) har studerat aktiva och passiva 

förhållningsätt till arbetslöshet. Liksom Bolinder menar Hagström att arbetslösas sätt att 

hantera arbetslösheten beror på inre process och yttre processer.

Maria Andersson (2006) fann i sin forskning att tillvaron som arbetslöshet präglas av 

bristande tidsstruktur, omvända dygn, ibland olika sorters missbruk och passivitet eller som 

Andersson väljer att benämna det i sin forskning handlingsförlamning. Många i studien 

beskrev det som en daglig kamp att försöka hålla motivationen uppe, söka jobb, städa och 

minst sagt att ta sig upp ur sängen om morgonen. Andersson menar att gång på gång nekas till 

jobb förstärker känslan av värdelöshet och försämrar den arbetslöses välbefinnande, många av 

studiens informanter berättade att den ständiga nekande till arbete har resulterat i att de 

minskat sitt arbetssökande och successivt undviker att söka fler jobb just på grund av att de 

inte vill uthärda fler nej (Andersson, 2006). För att skydda sig mot påfrestningen, anpassar 

den arbetslöse succesivt till arbetslöshetssituationen. 

Det finns även forskning som pekar på att det finns generella reaktionsmönster bland 

arbetslösa. I en forskningsöversikt redogör Rantakeisu m.fl. (1996) för en del forskning som 

visar att upplevelserna av arbetslöshet följer ett tidsmässigt, processliknande förlopp. Först 

händer något och sedan händer något annat osv.  Vid förlust av arbete infinner den arbetslöse 

sig först i ett chocktillstånd. Efter en tid efterföljs denna period av optimism, detta skede 

kännetecknas av att individen har höga förhoppningar om att hitta ett arbete och söker också 

aktivt. Om den arbetslösa inte får något jobb under denna optimistiska period, så inträder en 

period av pessimism, apati och ångest. Till slut anpassar den arbetslöse sig till ett liv som 

arbetslös(Rantakeisu et al, 1996). Även Hagström (1988) fann liknande reaktionsmönster i sin 

forskning om arbetslöshet. 
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Konsekvenser av arbetslöshet
Ann Hammarström(1996) har i sin forskning lyft fram olika hälsoeffekter till följd av 

arbetslöshet och dessa är: Sociala konsekvenser, psykiska besvär, kroppsliga besvär och 

hälsovanor. Dessa begrepp kommer jag att använda mig av, jag har däremot ändrat begreppet 

besvär till konsekvenser, detta för att uppnå en mer enhetlig text. Dessutom har jag lagt till 

ekonomiska konsekvenser till följd av arbetslösheten och konsekvenser för självbilden. I det 

följande redogör jag inte enbart för Hammarströms forskning, utan även annan väsentlig 

forskning inom området. 

Sociala konsekvenser 
I en forskningsöversikt redogör Rantakeisu m.fl. (1996) för undersökningsresultaten från en 

mängd forskning som visar att det allmänna mönstret bl.a. arbetslösa är att de drar sig tillbaka 

från omvärlden. Arbetslösa ungdomar ägnar en större del av sin tid till aktiviteter som inte har 

ett speciellt mål som t.ex. tv tittande. De har mindre tidsrytm, vilket forskningen menar är 

naturlig då arbete i sig ger rutiner, tidsstruktur och aktivitet. Vidare visar forskningen att 

ungdomarna ofta drar sig tillbaka, blir mer passiva och att social isolering kan vara en följd av 

arbetslöshet. En vanlig förklaring till detta ska vara ekonomiska svårigheter som hindrar 

ungdomarna från att delta i fritidsaktiviter som kostar och stigmatisering (Rantakeisu, Starrin 

& Hagquist, 1996). I teorin har man som arbetslöshet mycket tid till fritid och aktiviteter, men 

för det allra flesta fungerar inte detta i praktiken. Vidare menar Rantakeisu m.fl. (1996) att ett 

flertal studier visar att ungdomar som engagerar sig i målmedvetna aktiviteter generellt bättre 

klarar av arbetslösheten. Det som karakteriserar denna grupp av ungdomar är att de bevarar 

regelbundna kontakterna med människor utanför den egna familjen (Rantakeisu, 1996)

Självbild
Jönsson har sin studie; När välfärden krackelerar studerat unga arbetslösa män och kvinnor 

upplevelser av arbetslöshet. Jönsson som genomförde 26 kvalitativa intervjuer, fann bland 

annat att arbetslöshet kan ge upphov till känslor av skam samt påverka eller närmare bestämt 

tär på den arbetslöses självförtroende och självbild. Studiens empiriska resultat visar att 

många av de intervjuade hade upplevt nedvärderande attityder av andra som de ansåg har att 

göra med deras arbetslöshet. Att bli nedvärderad för att man är arbetslös kan i sin tur ge 

upphov till skamkänslor (Jönsson, 2003). Andra aspekter av arbetslösheten som denna studie 

visar kan ge upphov till känslor av skam är att inte uppfylla de krav och förväntningar 

omgivningen har på än och känslor av att vara underlägsen eller mindre värd. Resultaten 

indikerar även att socialbidrag är förenat med skamkänslor och betraktas som ett 
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misslyckande. Fler av de intervjuade i studien betonade vikten av att vara ”oberoende” och 

kunna försörja sig själv och sin egen familj (Jönsson, 2003).

Starrin har skrivit ett mängd böcker och artiklar om arbetslöshet. Starrin (2001) beskriver 

skam som en känsla som starkt påverkan den egna självbilden. Vidare förklarar han att skam 

är en känsla som uppstår när en individ misslyckas med att leva upp till de förväntningar som 

omgivningen har på än. Skammen påverkar i sin tur den egna självkänslan. Starrin menar att 

det är när man bevittnat nedlåtenhet i den andres ögon eller hör en nedlåtande ton i den andres 

röst som självkänslan påverkas (2001:59).

Även Ezzy (2001) fann ett samband mellan arbetslöshet och känslor av skam i sin studie där 

han intervjuade 33 arbetslösa unga kvinnor och män i Australien.  Ezzy fann i sin forskning 

att när de sociala banden blir ansträngda förstärks skammen av att vara arbetslös. Flera av de 

intervjuade beskrev hur deras vänner undervek dem och hur andra betraktade de som 

värdelösa (Ezzy, 2001).

”Although the condemnatory attitudes of previously close friends and associates are 

clearly hurtful, perhaps more important are the imagined responses of other people. For 

example, a number of respondents reported feeling embarrassed walking around during 

the day. This embarrassment was typically not because anything people actually said to 

them, but because what they imagined people were thinking”                                                     

(Ezzy,2001:99).

Ezzy(2001) fann alltså i sin studie att skammen vid arbetslöshet inte enbart hade att göra med 

t.ex. direkt nedvärderande attityder av andra och dylik. Utan mycket av skammen berodde på 

vad man föreställde sig att andra tyckte och tänkte om än.

Psykiska konsekvenser
Psykisk ohälsa i samband med arbetslöshet är det mest utforskade inom 

arbetslöshetsforskningen. I en forskningsöversikt presenterar Warr (1988) forskningresultat 

från en del engelska studier.  Vad dessa studier visar är bl.a. att arbetslösa individer har sämre 

psykiskt välbefinnande, än de som arbetar. 

Hammarström(1996) fann i sin longitudinella studie av arbetslösa ungdomar att många 

ungdomar utvecklade psykiska besvär. Hammarström delade upp de uppvisade besvären i två 

kategorier: nervösa och depressiva. Med nervösa besvär avses rastlöshet, stress, oro, 
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nervositet och ångest. Med depressiva besvär avses nedstämdhet, passivitet, trötthet, 

underlägsenhet och sömnbesvär. Resultaten visar att tid i arbetslöshet har betydelse och att ju 

längre den arbetslösa har stått utan arbete, desto högre är risken för både nervösa och 

depressiva besvär (Hammarström, 1996). Intervjuerna visar starka samband mellan 

arbetslöshet och psykisk ohälsa, som bl.a. orsakas av dålig ekonomi, bristande kontroll över 

den egna situationen, stressig tillvaro och nedvärderande attityder.  Medan socialt stöd, 

utbildning samt hög arbetslöshet fungerar som skyddsfaktorer, som underlättar tillvaron för 

arbetslösa.  Att arbetslösa i områden med hög arbetslöshet klarar av situationen, bättre än 

arbetslösa som är bosatta i områden där arbetslösheten är låg beror enligt Hammarström 

delvis på att dessa individer inte blir lika negativ stämplade. Dessutom är det då lättare att 

lägga skulden av arbetslösheten på de strukturella förhållandena i samhället, istället för att 

klandra sig själv. En ytterligare viktig bidragande faktor till psykisk ohälsa bland arbetslösa 

individer är brist på kontroll. Att vilja arbeta men inte få något jobb, innebär en avsaknad av 

kontroll över den egna situationen. De saknar möjligheten att tillgodose ett grundläggande 

behov i sina liv och är i det avseendet maktlösa. Detta kan i sin tur medföra psykisk ohälsa i 

form av exempelvis nedstämdhet och depression (Hammarström, 1998). En engelsk studie 

(Miles, 1983) visade att människor som i större utsträckning vid annat håll kan tillgose de 

behov som de går miste om vid arbetslöshet, hade färre psykiska problem än de som inte 

kunde ersätta arbetsbehoven. 

Även Hammar(1993) har funnit ett samband mellan arbetslösa ungdomar och försämrad 

psykisk hälsa. Totalt deltog 1997 norska ungdomar i åldern 17 – 20 år gamla i studien. 

Datainsamlingen i studien skede främst med hjälp av enkäter. (Hammar, 1993) Resultaten 

visar bland annat att arbetslöshet har negativt effekt på den psykiska hälsan. (Hammar, 1993)

Kroppsliga konsekvenser och hälsovanor
Ett vanligt antagande inom arbetslöshetsforskningen är att psykisk ohälsa i längden kan 

försämra den fysiska hälsan. Det allmänna mönstret är vanligtvis att arbetslöshet leder till 

psykisk ohälsa vilket på sikt i sin tur bana vägen för sänkt immunförsvar och sjukdomar 

(Rantakeisu, 2002). Alltså finns en nära koppling mellan kropp och själ. Hammarström fann i 

sin forskning att några kroppsliga besvär som ökar vid arbetslöshet är bland annan avmagring, 

dålig apatit, ryggvärk och magkatarr (Hammarström, 1996). 

Resultaten pekar även på att arbetslöshetssituationen kan medföra vanor eller beteende som 

försämrar hälsan. Det handlar bl.a. om försämrade matvanor, ökad konsumtion av alkohol och 
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andra droger. Forskningen pekar på att ungdomar med hög alkoholkonsumtion har högre risk 

att bli arbetslösa, än andra ungdomar. Men det visar även sig att arbetslöshet kan medföra en 

högre konsumtion av alkohol bland unga. En vanlig förklaring till detta är att alkohol används 

som sätt för ungdomarna att fly undan arbetslösheten (Hammarström, 1998).

Ekonomiska konsekvenser
Arbetslöshet innebär för allra flesta sänkt levnadsstandard. Förvisso finns det 

arbetslöshetsersättning och socialbidrag, med dessa ersätter inte hela inkomstbortfallet vid 

arbetslöshet. Vissa drabbas dock mer än andra, försörjningsfrågan har nämligen olika karaktär 

för yngre, äldre och medelålders.  När det kommer till försörjning är unga inte lika utsatta, 

vilket har att göra med unga har färre finansiella krav, skyldigheter och åtaganden, då unga 

oftast har ekonomiskt stöd från föräldrar.  Vuxna med hemmanvarande barn är den grupp som 

är mest sårbara vid inkomstförluster (Rantakeisu, 2002).

Sammanfattning av tidigare forskning
Den internationella och svenska forskningen sätter ungdomsarbetslösheten i samband med de 

ekonomiska kriser som drabbat världsekonomin under slutet av 1900-talet och början av 

2000-talet (Freeskens, 2012, Choudhry et al, 2012, Jönsson 2003). Forskningen är också enig 

att om arbetslöshet har negativa följder för individens välbefinnande och att arbetslösa 

generellt mår sämre än de som har ett arbete. Samtidigt talar mycket av forskningen för att det 

råder skillnader i hur människor påverkas av arbetslösheten. En del forskning pekar på att ju 

starkare arbetsviljan är desto sämre mår individen (se bl.a. Hammarström 1996, Jönsson, 

2003), medan andra forskare pekar på att det finns variationer som har att göra med huruvida 

den arbetslösa upplever att den har stora eller små möjligheter att hitta arbete.  Gällande 

handlingsstrategier vid arbetslöshet menar en del forskare att arbetslösas sätt att hantera 

arbetslösheten beror både på inre processer och yttre förhållanden (Bolinder, 2006 & 

Hagström 1988).  Samtidigt pekar forskningen på att den finns generella reaktionsförlopp 

bland arbetslösa. Detta reaktionsmönster kännetecknas av att den arbetslöse först reagerar 

med chock över arbetslöshetssituationen, sedan inträder en fas som präglas av optimism och 

aktivt arbetssökande, om den arbetslöse inte hittar ett arbete under denna period av optimism, 

inträder känslor av pessimism och slutligen fatalismen där den arbetslöse överlämnar sig till 

arbetslösheten och succesivt minskar sin sökaktivitet (Rantakeisu, 1996). 
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3. METOD 

Kapitlets disposition
I detta avsnitt redogör jag för hur jag har gått tillväga för att samla in mitt material.  I detta 

kapitel förs även en diskussion kring undersökningens validitet och reabilitet.  

Metodval
Den ursprungliga innebörden av metod är ”väg till målet” (Kvale & Brinkmann, 2009). Det 

handlas således om att försökta hitta de bästa vägarna för att besvara studiens syfte. Syftet 

med denna studie är att få djupare förståelse för hur unga arbetslösa upplever sin situation och 

hur de ser på sig själva i förhållande till arbetslösheten. Jag vill lyfta fram ungdomarnas egna 

berättelser, upplevelser och erfarenheter, något som kan vara svårt att göra med kvantitativ 

metod därför valde jag kvalitativ intervju.  Fördelen med kvalitativa intervjuer är den strävar 

efter att förstå intervjupersonerna livsvärld så som de upplever den (Esaiasson, 2012). 

Forskaren hör intervjupersonerna uttrycka sig i sina egna ord, på så sätt tror jag att det är 

lättare att närma sig andra människors erfarenheter, känslor, attityder om den värd de lever i, 

eller som i mitt fall ungdomarnas upplevelser av arbetslöshet. 

Vetenskapsfilosofisk position  
Denna studie har en fenomenologisk vetenskapsfilosofisk utgångspunkt. Fenomenologi 

innebär intresset att förstå sociala fenomen utifrån individens egna perspektiv och beskriva 

världen som den upplevs av dem, förutsatt att den väsentliga verkligheten är vad människor 

uppfattar att den är. (Kvale & Brinkmann, 2009). Forskarens personliga inblandning och 

förskunskaper hamnar i bakgrund vid det fenomenologiska perspektivet (Larsson, 2005, s.93). 

Det fenomenologiska synsättet strävar alltså efter att förstå sociala fenomen utifrån 

intervjupersonernas egna perspektiv(Kvale & Brinkmann, 2009). Jag anser att detta synsätt är 

förenligt med mitt syfte, då det är just informanternas upplevelser av arbetslöshet som jag vill 

fånga upp.

Larsson (2005) beskriver möjligheten att utgå från ett induktivt synsätt eller deduktivt synsätt 

i arbetet med teorier vid kvalitativ forskning. Den förra syftar till att man försöker hitta 

passande teorier utefter det som framkommer i intervjuerna, medan det senare syftar till att 

man har bestämda teoretiska utgångspunkter redan i början (Larsson, Lilja & Mannheimer, 

2005). Jag har valt att utgå från ett mer induktivt synsätt, vilket innebär att jag inte har haft en 
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teoretisk utgångspunkt från början, utan i efterhand försökt hitta passande teorier efter det 

som framkom i intervjuerna (Larsson et al, 2005).

Tillvägagångsätt 

Urval & bortfall
Inför intervjuerna mejlade jag olika arbetsförmedlingar i Stockholm. I mailen presenterade jag 

syftet med studien och frågade om de kunde hjälpa mig få tag på intervjupersoner. Tanken var 

att den arbetsförmedlare som jag kom i kontakt med, skulle försöka hitta personer som är 

intresserade och därmed fråga om de kan lämna ut deras kontaktuppgifter till mig, så att jag 

personligen kunde kontakta de angående min studie. Endast två arbetsförmedlingar besvarade 

mitt mail. Varav den ena erbjöd sin hjälp, genom att meddela ungdomarna som har varit 

inskriva ett tag att kontakta mig. Den andra arbetsförmedlingen kunde inte hjälpa mig med 

hänvisning till sekretess. 

När dagarna gick och ingen hade hört av sig, så kontaktade jag återigen den arbetsförmedlare 

som hade erbjudit sin hjälp, för att höra om de möjligvis kunde lämna ut några av 

ungdomarnas namn och kontaktuppgifter så att jag personligen kunde höra av mig till dem. 

Det kunde arbetsförmedlaren inte med hänvisning till sekretess.

Jag gjorde även ett par personliga besök till olika arbetsförmedlingar och jobbtorg. Men de 

flesta hänvisade till sekretess eller att de helt enkelt inte hade tid att ringa runt och fråga vilka 

ungdomar som var intresserade. Då tiden vad knapp, så beslutade jag mig för att ändra 

tillvägagångsätt, jag började då ringa runt och höra med bekanta om de känner någon i sin 

bekantskapskrets som är arbetslös och som kan tänka sig att ställa upp en intervju. Jag la även 

upp två annonser på två olika jobbtorg i Stockholm(med chefernas godkännande givetvis).  

Eftersom ”facebook” är ett socialnätverk för många ungdomar, annonserade jag efter 

informanter även där. I annonserna informerade jag om studien samt att jag söker 

intervjupersoner. Vidare betonade jag hur lång tid intervjun skulle komma att ta och 

informerade om de etiska riktlinjer som gäller vid en intervjustudie(Se bilaga 1). Två 

ungdomar nappade på annonserna som jag hängde upp på jobbtorgen. De intresserade hörde 

av sig till mig via mail. Jag ringde då upp dessa personer för att ge vidare informera om min 

studie samt bestämma plats och tid för intervjun. En dag innan jag skulle genomföra min 

första intervju, hörde informanten av sig och ville dra tillbaka sin medverkan. Och den andra 
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informanten dök aldrig upp vid intervjutillfället, jag hörde av mig till informanten, men denna 

svarade inte på mitt samtal, jag tolkade detta som att denna inte längre var intresserad av att 

bli intervjuad. 

Genom bekanta lyckades jag dock till slut samla på mig 5 informanter varav fyra unga 

kvinnor och en man. Jag undvek att intervjua personer som jag känner väl eller har en nära 

relation till, då detta skulle påverka resultatet. När det gäller avhoppen, så tror jag att det kan 

ha berott på att studien berör ett känsligt ämne, som alla kanske inte känner sig bekväma att 

tala och öppna upp sig om, speciellt inte för främling.

Studiens urval är män och kvinnor i åldrarna 20-26 år som är arbetslösa eller har erfarenhet av 

långtidsarbetslöshet. Intervjupersonerna har varit arbetslösa allt ifrån 6 månader upp till 1 år.  

Två av informanterna har varit arbetslösa, men vid intervjutillfället nyligen fått anställning, 

varav de ena är som vikariat.  Enligt Kvale (2009) beror antalet personer som ska delta i en 

undersökning på studiens syfte. Jag anser att det angivna antalet intervjupersoner räcker för 

att besvara mitt syfte. Vid val av intervjupersoner har de avgörande kriterierna varit ungdomar 

med erfarenhet av arbetslöshet. Det blev en kombination snöbollsurval och 

bekvämlighetsurval av intervjupersoner. Ett bekvämlighetsurval då jag fick nöja mig med de 

första bästa som jag kunde få tag i och som motsvarade mina kriterier. Ett snöbollurval då en 

bekant tipsade mig om en person jag kunde intervjua, intervjupersonen i fråga hjälpte mig sen 

att få tag på en ytterligare informant (Esaisson, 2012). Det rör sig alltså om ett icke-

slumpmässigt urval. Tre av informanterna är högutbildade och de övriga två har endast 

treårigt gymnasium utbildning.

Genomförande av intervjuer
Intervjuerna skedde v. 16 och v.17 under 2012 och samtliga intervjuer tog mellan 30 -45 

minuter. Jag lät informanterna själva välja platsen för intervjuerna, detta för att jag minska 

känsla av obehag eller osäkerhet som den intervjuade kan känna inför en intervju, min 

förhoppning är att detta i sin tur ska ha bidragit till att informanterna kände sig så pass 

bekväma att de tillät sig att fritt tala om sina erfarenheter och känslor kring arbetslösheten och 

att jag på så viss verkligen fångade upp deras tankevärldar.  Två av intervjuerna skedde på 

informanternas arbetsplats. Ytterligare två intervjuer ägde rum på bibliotek i närheten av 

informanternas bostadsområde. Jag bokade studierum i dessa bibliotek så att vi kunde sitta 

utan att bli störda. En av intervjuerna skede på informantens begäran hemma hos denna.  Vid 
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samtliga intervjuer satt vi på platser där vi kunde samtala i lugn och ro. Att genomföra 

intervjuerna på två av respondenternas arbetsplatser där de är relativt nyanställda, kan ha 

påverkat vilken information som framkom. Oron för att de inte skulle vara bekväma nog för 

att tala ut om arbetslösheten hängde över mitt huvud. Jag upplevde dock inte att platsen 

påverkade intervjuerna negativt, då jag i båda intervjuernas satt avskilt med 

intervjupersonerna i ett rum. Mitt intryck av dessa informanter var att de var bekväma och 

öppna med att dela med sig om sina tankar och erfarenhet kring arbetslösheten. Faktum att de 

själva valde platsen för intervjun, indikerar att de valde en plats där de med stor sannolikhet 

känner sig trygga nog att blir intervjuade på.

Några dagar innan intervjun så skickade jag ett informationsbrev till samtliga informanter.(se 

Bilaga 2) där jag informerade om syftet med föreliggande studie och om de etiska riktlinjer 

som gäller vid intervjustudier och för att i förhand tacka för deras medverkan

Samtliga intervjuer inleddes med en presentation av mig själv och att jag återigen kort 

berättade om syftet med studien. Vidare informerades informanterna om användandet av 

bandspelaren, vilka etiska riktlinjer som gäller för intervjustudien. Innan diktafonen sattes på 

frågade jag informanterna om de hade några frågor. Mitt intryck av intervjuerna är att de hade 

bra flyt och att flesta av intervjupersonerna var öppna, vilket gav mycket användbart material. 

En av informanterna var dock rätt fåordig och jag fick intrycket att en del aspekter i intervjun 

nästan blev för känsloladdat för informanten att tala om, denna intervju blev således något 

kortare än övriga intervjuer. Jag såg dock till att höra med individen i fråga om jag kunde 

återkomma med frågor vid behov, vilket denne gick med på.  Nu i efterhand kan jag ha önskat 

att jag inledningsvis frågade informanten något om hur det är att bli intervjuad och 

inledningsvis föra en diskussion kring det, kanske fanns det något som bekymrade 

informanten och som behövdes klargöras. 

Intervjuguide
Intervjuerna var halvstrukturerade och utgick från en intervjuguide med rad övergripande 

teman. Fördelen med en halvstrukturerad intervju är bl.a. att man kan erhålla spontana svar 

från intervjupersonerna, samtidigt som risken för att intervjun blir allt för styrt av forskaren 

minskar (Kvale & Brinkmann 2009). De teman som intervjuerna kretsade kring var: (1) 

vardag, (2) syn på arbete, (3) självbild (4) arbetslöshetens följer och (5) framtiden (Se bilaga 3 

och 4) Dessa teman har jag formulerat utifrån mitt syfte och problemformulering. Under 
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samtliga teman har ett antal förslag på frågor lagts till. En halvsstrukturerad intervjuguide 

måste inte följas strikt, utan det viktiga är att alla teman berörs under intervjuerna och att 

samtalen får ett flyt (Esaiasson, 2012).

Grundregeln i en intervjuguide är att alla frågor ska vara korta och lätta att förstå. Det är inte 

meningen intervjuaren ska ägna större delen av intervjun till att förklara vad denne menar 

med diverse intervjufrågorna. En lyckad samtalsintervju utmärks av korta intervjufrågor och 

långa svar (Esaisson et al, 2012). Jag upplevde inte som att mina intervjupersoner hade några 

svårigheter att förstå mina frågor. Kvale(2009) Presenterar olika typer av frågor. Jag utgick 

från hans exempel på inledande frågor som t.ex. ”kan du berätta för mig om” eller ”kommer 

du ihåg en gång”.  De inledande frågorna ska vara öppet formulerade och tanken är att sådana 

inledandefrågor, med så liten påverkan av intervjuaren som möjligt ska ge spontana och rika 

beskrivningar av intervjupersonerna (Kvale, 2009). Ordningsföljden i intervjuguiden har inte 

följts strikt, utan frågorna samt teman har tagits upp i den ordning som varit passande.  Trots 

att ordningsföljden har varierat, så har jag ändå varit noggrann med att täcka alla teman under 

samtalen. Under en intervju kunde jag även få upp ögonen för frågor som jag inte tänkt på 

tidigare och som i efterhand har lagts till i intervjuguiden.  Inga ändringar har dock gjord vad 

det gäller intervjuguidens tema, utan den har varit samma för alla intervjuer. 

Transkribering
Efter intervjuerna har jag transkriberat materialet. Detta innebär att jag överför intervjuerna 

från talspråk till skriftspråk. I detta stadie menar Kvale att man förberedder intervjumaterialet 

för analys (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuuttalandena har återgetts ordagrant, med ett få 

undantag. Jag har inte markerat alla upprepningar, hummande och liknande, detta för att 

utskrifterna ska få en mer flytande skriftlig form och således underlätta läsningen av 

intervjuerna. Jag har dock markerat skratt och pauser. Vidare har jag ändrat en del ord som 

”å” till ”och” ”ja” till ”jag” ”va” till ”var” etc. Jag avvaktade inte tills alla intervjuer var 

gjorda för att påbörja transkriberingen, utan så fort jag hade genomfört en intervju, satt jag 

mig ner för att skriva ut de. Jag tror detta enbart var till studiens fördel, då jag lärde mig en 

hel del om min egen intervjuteknik genom att lyssna på intervjuerna, på så viss kunde jag höra 

vilka misstag jag gjort och hur jag kunde förbättra mig till nästa intervju.

Analys
Efter transkriberingen läste jag igenom intervjumaterialet ett antal gånger, detta för att få ett 

helhetsperspektiv över intervjuerna. Därefter så meningskategoriserade jag intervjumaterialet 
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genom att placera citat under de olika teman, detta gjorde jag i ett nytt dokument som jag 

hade skapade.  Därpå läste jag igenom dokumentet med de olika teman, samtidigt som jag 

försökte hitta mönster i intervjupersonernas utsagor och föra anteckningar. Slutligen 

analyserade jag studiens resultat utifrån resultaten av den tidigare forskningen samt med stöd 

av studiens teoretiska utgångspunkter.

Validitet och reliabilitet
Med begreppet validitet menas att man verkligen undersöker det som var avsikten att 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). I mitt fall blir frågan om jag lyckas att ”fånga in” 

respondenternas upplevelser om arbetslöshet. Kvale (2009) menar att validiteten bl.a. är 

kopplad till forskarens hantverkarsskicklighet, som undersökaren visar genom att 

kontinuerligt kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten (Kvale & Brinkmann, 

2009).  För att stärka studiens validitet har jag under intervjuerna försökt tydliggöra de svar 

jag får genom att bland annat ställa tolkande frågor, detta för att kontrollera att jag har 

uppfattar respondenterna utsagor på rätt sätt. Enligt Kvale (2009) ska man som intervjuare 

sträva efter att försöka tolka eller presentera sin tolkning av informanternas uttalande under 

själv intervjun, på så sätt har intervjupersonerna möjlighet att bekräfta eller bestrida 

intervjuarens tolkningar.  Detta strävade jag efter genom att ställa tolkande frågor under 

intervjuernas gång (Kvale & Brinkmann, 2009).

Jag har även varit noggrann med att se till att informanterna faktiskt svarat på mina frågor, 

ibland kunde respondenterna tala om sådant som inte är relevant för min studie, jag lät 

respondenterna tala av sig, men följde inte alltid upp de utsagor eller aspekter i 

informanternas svar som inte var relevant för min studie, utan återgick till de teman och 

frågor som var väsentliga.  Emellanåt upprepade jag samma fråga under intervjuerna eller 

närmare bestämt ställde samma fråga på nytt(något omformulerat) detta för att pröva 

tillförlitligheten i intervjupersonernas svar.  Dessa aspekter bidrar till en god validitet. 

Kvale(2009) menar att validering inte enbart ska begränsas till ett specifikt stadium i 

undersökningen, utan ska genomtränga hela forskningsprocessen sju stadier, med det avses att 

forskaren ständigt kontrollerar och ifrågasättet.  Med detta i åtanke så har jag för att stärka 

validitet i planeringsstadiet bland annat varit noggrann med formuleringen av intervjuguiden 

och dess frågor, så att de verkligen fångar in det de är avsedd att göra. Jag har även i 

möjligaste mån försökt undervika att ställa ledande frågor, då detta skulle leda till resultat som 
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är otillförlitliga. Vid utskrift av intervjumaterialet, har jag varit noggrann med att intervjuerna 

har återgetts så ordagrant som möjligt, så att utskrifterna ger en så sanningsenlig bild av 

informanternas uttalande som möjligt.

Med begreppet reliabilitet avses studiens konsistens och tillförlitlighet(Larsson, 2005).  En 

studie med hög reliabilitet, ska kunna genomföras på nytt av andra forskare och vid andra 

tillfällen och ge samma resultat. (Larsson, 2005) Vidare handlar det om ifall informanterna 

kommer att ändra sina svar under intervjuns gång eller om de kommer ge olika svar till olika 

intervjuare (Kvale & Brinkmann 2009).  För att pröva tillförlitligheten i intervjupersonernas 

svar så har jag bl.a. ställt flera liknande frågor inom samtliga tema för att se om jag får 

liknande svar. Jag har även som jag tidigare skrev, försökt undvika att ställa leda frågor, då 

detta skulle inverkan på intervjupersonernas svar och således inte ge tillförlitliga resultat.  En 

studie som i stort sätt består av ledande frågor, kommer med stor sannolikhet inte leda till 

samma forskningsresultat vid reproducerande av undersökningen. 

Enligt Esaisson(2012) orsakas en bristande reliabilitet främst genom slump och slarvfel under 

datainsamlingen och vid bearbetningen av data.  Tack vare en väldigt bra bandspelare så 

drabbades jag inte över några tekniska incidenter utan intervjuerna hördes klart och tydligt, 

detta bidrar till god reabilitet. Vidare har jag för att säkerställa reabilitet varit väldigt noggrann 

med att ordagrant överföra intervjumaterialet till skriftlig form, många timmar ägnades åt 

detta. Detta är något som minskar risken för skrivfel och liknande vid transkriberingen.

Generaliserbarhet
Generaliserbarhet handlar om huruvida studiens resultat kan överföras till andra 

undersökningspersoner eller situationer (Kvale & Brinkmann, 2009).  Då kvalitativa studier 

arbetar med förhållandevis små och icke-slumpmässiga urval är möjligheten att generalisera 

forskningsresultaten begränsad (Larsson, 2005). Kvale (2009) beskriver tre olika former av 

generalisering i en kvalitativ studie. Analytisk generalisering är den form som kommer 

närmast. Analytisk generalisering innebär ”att man gör en överlagd bedömning om i vad mån 

resultaten från en studie kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation” 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Min förhoppning är att kunna göra en överlag bedömning av 

studiens resultat med stöd av uppsatsens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning, 

därefter överlämnar jag det till läsaren att bedöma relevansen i den generaliserbarhet som jag 

gör.
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Etiska överväganden
Innan intervjuerna så informerade jag samtliga informanter om studiens syfte, som är att få 

djupare förståelse för hur unga arbetslösa upplever sin arbetslöshet och hur de ser på sig själva 

i situationen som arbetslös. Jag informerade också om principerna för frivillighet, anonymitet 

och konfidentialitet. Detta gjorde jag både skriftligt (se bilaga 2) och muntligt. Jag 

informerade alltså intervjupersonerna om att deras deltagande är helt frivilligt och att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan i undersökningen. Jag angav att intervjun är anonym och 

uppgifterna i intervjun är konfidentiella, vilket innebär att man i uppsatsen inte kommer att 

kunna identifiera vem de som medverkar är. Jag berättade även att deras riktiga namn 

kommer att bli fingerat i den färdiga uppsatsen och att jag kommer att radera den inspelade 

materialet så fort transkribering är gjord. Vidare så informerade jag intervjupersonerna om 

vilka som skulle komma att ha tillgång till intervjumaterialet. 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Kapitlets disposition
I detta kapitel kommer jag att presentera studiens teoretiska referensramar. Då jag har valt att 

arbeta induktivt, hade jag inga teoretiska utgångspunktet från början, utan har i efterhand valt 

relevanta teorier utifrån det som har framkommit i informanternas utsagor.  Samtliga teorier 

cirkulerar kring arbetets betydelse, motivation och viljan till förändring. Den första teorin som 

jag kommer att presentera är Jahodas deprivations teori. Jag anser att denna teori är relevant 

då många av respondenterna berättar att de upplever att de saknar viktiga latenta funktioner i 

sin vardag. Nästa teori är Nordenmark PEN-modell, denna teori ger förklaring till variationen 

i upplevelsen av arbetslöshet. Teorin utgår ifrån att en del uppleveler arbetslösheten som mer 

betungande än andra.  Den tredje och sista teorin som jag kommer att presenterar är Berglinds 

handlingsteori.

Arbetets betydelse, motivation och viljan till förändring

Jahodas deprivationsteori
Marie Jahoda är ett välkänt namn inom arbetslöshetsforskningen. Hon var med i 

genomförandet av den berömda Marienthal- studien under 1930-talets depressionsår. 

Tillsammans med ett par kollegor studerade hon då arbetslöshetens effekter (Jahoda, 1982). 

Jahodas teori betonar arbetets betydelse för individen och behandlar arbetslöshetens 

socialpsykologiska konsekvenser. Utgångspunkten är att arbete inte enbart ger upphov till 

inkomst, så kallade manifesta funktioner, utan även bidrar med fem viktiga 

socialpsykologiska behov i en människas liv, så kallade latenta funktioner (Jahoda, 1982). 

Struktur åt vår vakna tid: Jahoda menar att ett arbete ger struktur i människors vardag.

Så tidigt som i barnaåldern lär vi oss strukturera upp dagen. Det är från familj och skola vi lär 

oss värdet av punktlighet och behovet att fylla dagen med aktiviteter. Vid förlust av arbete går 

vi miste om denna tidsstruktur vilken kan innebära en psykologisk börda för individen. Dagen 

blir lång, när det inte finns någoting som behöver göras, vardagen präglas såldes av tristess 

och meningslöshet för den arbetslöse. I Marienthal fann Jahoda att de arbetslösa männen 

förlorade deras tidsuppfattning. Tid hade för dessa män helt förlorat sin innebörd. Männens 

fruar klagade på att de aldrig var i tid vid måltider och liknande tillfällen. Då män och kvinnor 

vid denna tid som Marienthal studien genomfördes fortfarande hade olika uppgifter i 

hushållet, var arbetslösa kvinnor mindre påverkade av denna avsaknad av tidstruktur. De hade 

fortfarande saker som behövdes göras i hemmet vilket gav dem struktur i vardagen. (Jahoda, 
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1982) Enligt Ulla Rantakeisus tolkning av deprivationsteori är fritidsaktiviter är ett bra 

komplement, men kan inte helt ersätta ett arbete och dess betydelse (Rantakeisu, 2002).

Erfarenhet och kontakter med människor utanför den egna familjen: Jahoda menar att 

individen vid arbetslöshet går minste om regelbunden kontakt med människor utanför den 

egna familjen, i synnerlighet menar hon detta är fallet när den arbetslöse är bosatt i ett område 

där majoriteten arbetar. Jahoda menar att den arbetslöse då kan känna skam och själv tvivel 

över den egna situation, vilket i sin tur leder till att individen drar sig tillbaka från sociala 

relationer samt umgänge och enbart umgås med familjen.  Hon menar dock att familjen inte 

helt kan ersätta individens behov av kontakt med andra människor, utan att båda är 

betydelsefulla för individens välmående (Jahoda, 1982).

Mål och avsikter förankrade i ett kollektiv: Jahoda menar ett arbete ger individen mål och 

avsikter, förankrade i ett kollektiv(Jahoda, 1982).

Status och identitet: Enligt Jahoda är status och identitet i dagens samhälle förbundet med 

arbete. Vid arbetslöshet går individen således miste om detta(Jahoda, 1982).

Regelbunden aktivitet: Jahoda hävdar att arbete ger individen regelbundna aktiviteter, vilket 

stärker känslan av struktur i vardagen (Jahoda, 1982).

Utifrån detta perspektiv så medför alltså arbetslösheten för individen ofantligt mycket mer än 

förlust inom det rent ekonomiska. Arbetslöshetens negativa följder uppstår således som en 

konsekvens av förlusten av en institution som bidrar med viktiga socialpsykologiska behov 

för individen (Rantakeisu, 2002). Enligt Rantakeisus tolkning av deprivationsteori är ett 

arbete under dåliga förhållanden är bättre inget arbete alls, då fritidsaktiviteter och dylikt inte 

helt och hållet kan tillgodose de behov som arbete ger. Denna teori har dock fått uthärda en 

hel del kritik. En del forskare menar att teorin misslyckas med att förklara variationen i 

upplevelsen av arbetslöshet. Samtidigt finns det forskare som refererar till studier som 

indikerar att ungdomar som arbetar under dåliga förhållanden inte alls mår bättre än 

ungdomar som är arbetslösa (Rantakeisu et al, 1996). En ytterligare invändning mot teorin är 

att det inte framgår i vilken grad tidsstruktur är nödvändig (Rantakeisu, 2002). 
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Nordenmarks PEN-modell
Mikael Nordenmarks PEN-modell (Psychosocial and Economic Need for employment) ger en 

förklaring till variationen i upplevelsen av arbetslöshet. Teorin utgår från att arbete uppfyller 

två viktiga funktioner i en människors liv: psykosociala behov och ekonomiska behov. Med 

psykosociala behov syftar Nordenmark på social identitet, en roll i samhället. Antagandet i 

teorin är att desto högre de psykosociala behoven och ekonomiska behoven av arbete är hos 

individen, desto sämre mår denna vid arbetslöshet(Nordenmark, 1999).

Nordenmark redogör för fyra olika psykiska tillstånd som arbetslösa kan ha beroende på hur 

starka eller svaga de ekonomiska och psykosociala behoven är. Har t.ex. den arbetslösa 

individen både ett starkt psykosocialt och ekonomisk behov av ett arbete, befinner sig den 

arbetslöse i ett tillstånd som kallas förtvivlan (Nordenmark, 1999).

Anpassning: Detta tillstånd innebär att den arbetslöse både har ett svagt ekonomiskt och 

psykosocialt behov av arbete.  Nordenmark menar då att den arbetslösa har anpassat sig till 

situationen och är relativt nöjd. Individen försöker finna sin identitet på andra sätt än genom 

ett arbete och tillgodoser sitt sociala behov på andra håll, t.ex. via fritidsaktiviter.  Vidare har 

den arbetslöse fått sina ekonomiska behov tillgodosedda, t.ex. via en partner som arbetar. 

(Nordenmark, 1999).

Identitetskris: Blir aktuellt när den arbetslösa har starka psykosociala behov av arbete men 

ett svagt ekonomiskt behov. Den arbetslöse lyckas upprätthålla en tillfredställande ekonomisk 

levnadsstandard, men har svårt att tillgodose de psykosociala behoven utan att arbete 

(Nordenmark, 1999).

Ekonomisk deprivation: Vid detta tillstånd är de ekonomiska behoven av arbete stark, 

medan de psykosociala behoven är svaga. Individen vill arbeta för att upprätthålla en god 

ekonomi (Nordenmark, 1999).

Förtvivlan: Vid detta tillstånd har den arbetslösa både starka ekonomiska och psykosociala 

behov av arbete. Den arbetslöse mår till följd av detta mycket dåligt (Nordenmark, 1999).

Arbetslösa som befinner sig i ett tillstånd av ekonomisk deprivation eller identitetskris mår i 

regeln sämre än de som har anpassat sig till arbetslösheten och lyckats tillgodose både sina 
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psykosociala och ekonomiska behov på annat håll, men allra sämst mår arbetslösa som 

upplever förtvivlan. Enligt Nordenmark är det de som både har ett starkt ekonomisk samt 

psykosocialt behov av arbete, som mår allra sämst vid arbetslöshet. Då arbete i dagens 

samhälle är viktig för att individen ska kunna upprätthålla en god levnadsstandard och är 

betydelsefull för utvecklingen av en identitet som är socialt accepterat, menar Nordenmark att 

de flesta arbetslösa befinner sig i ett tillstånd av förtvivlan (Nordenmark, 1999).

Berglinds Handlingsteori
Hans Berglind handlingsteori förklarar varför individen väljer att inte ändra på sin situation, 

trots en vilja att göra det (Berglind, 1999). Vilja är ett centralt begrepp i handlingsteorin. 

Ibland vet vi vill och ibland vet vi inte det. Att inte veta kan bl.a. bero på att man inte har 

tänkt närmare på en viss sak. Vid en fråga om vår åsikt om något som vi aldrig tidigare har 

funderar på kan vi reagera med osäkerhet. Andra gånger vill vi ändra på en situation men vet 

bara inte hur. Andra situationer kännetecknas av ambivalens, att vi alltså både vill och inte vill 

ändra. Denna ambivalens menar Berglind i värsta fall kan leda till handlingsförlamning.

Ett välkänt fenomen är ”rönnbärsfilosofin” som innebär att räven som inte når upp till 

rönnbären säger ”äsch, de är i alla fall inte goda”(Holm, 2006, s. 16). Det räven inte kan 

uppnå, talar han till slut illa om.   Berglind menar att man kan utgå från samma filosofi vid 

andra situation som t.ex. arbetslöshet. En arbetssökande som ständigt blir avisad på jobb kan 

till slut tänka att det är värdelöst att arbeta och att det inte tjänar någonting till överhuvudtaget 

(Berglind, 1995). I själva verket vill det arbetslösa ha ett jobb men vet inte hur den ska bära 

sig åt för att finna ett. Individen misstror då sin kompetens och är ambivalent (Holm, 2006).

Sammanfattning
Då jag har valt att arbeta induktiv, har studiens teoretiska utgångspunkter valts i efterhand 

utifrån det som har framkommit i intervjuerna. Samtliga teorier cirkulerar kring arbetets 

betydelse, motivation och viljan till förändring. Jahodas teori betonar arbetets betydelse för 

individen och behandlar arbetslöshetens socialpsykologiska konsekvenser Utgångspunkten är 

att arbete inte bara ger upphov till inkomst, så kallade manifesta funktioner, utan även bidrar 

med fem viktiga socialpsykologiska behov och dessa är (1) Struktur åt den vakna tiden, (2) 

Erfarenhet och kontakter med människor utanför den egna familjen (3) Mål och avsikter 

förankrad i ett kollektiv (4) Status och Identitet (5) Regelbunden aktivitet (Rantakeisu, 2002).

Nordenmarks PEN-modell ger en förklaring till variationen i upplevelsen av arbetslöshet. 

Teorin utgår från att arbete uppfyller två viktiga funktioner i en människors liv: psykosociala 

behov och ekonomiska behov. Antagandet i teorin är att desto högre de psykosociala behoven 



30

och ekonomiska behoven av arbete är hos individen, desto sämre mår denna vid arbetslöshet 

(Rantakeisu, 2002). Den tredje och sista teorin som presenterats är Berglinds handlingsteori, 

denna teori ger en förklaring till varför en arbetslös individ väljer att inte ändra på sin 

situation, trots en vilja att göra det. 
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RESULTAT OCH ANALYS

Kapitlets disposition
I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat och analys.  Jag har valt att använda mig

av samma teman som jag hade i intervjuguiden. I slutet av varje avsnitt kopplar jag och 

analyserar resultaten utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 

Studien teman är följande: 1.) Vardag/Handlingsstrategier, 2.) Syn på arbete, 3) 

Arbetslöshetens konsekvenser 4.) Självbild och 5.) Framtid.

Till att börja med ger jag en kort beskrivning av intervjupersonerna som har medverkat. Jag 

har fingerat deras namn med hänsyn till studiens etiska övervägande och för att bevara 

informanternas konfidentialitet.

Miriam är 23 år – Vid intervjutillfället hade hon nyligen fått anställning. Har varit arbetslös i 

5 månader. Högskoleutbildad. 

Siri är 26 år – Vid intervjutillfället hade hon nyligen fått anställning. Har varit arbetslös i nio 

månader. Högskoleutbildad. 

Sara är 22 år - Har varit arbetslös till och ifrån i fyra år. 3- årig gymnasieutbildning. 

Nora är 26 år - Har varit arbetslös i ca ett år. Högskoleutbildad. 

Adam är 24 år - Har varit arbetslös i 6 månader.  3 – årig gymnasieutbildning.

Två av intervjupersonerna har vid intervjutillfället nyligen fått anställning, vilket innebär att 

de talar utifrån sina erfarenheter från den tid som de var arbetslösa. Vid beskrivning av 

Miriam & Siris utsagor, så beskrivs arbetslöshet som en erfarenhet, något som de varit med 

om innan intervjutillfället. Intervjupersonernas uttalande kommer alltså att beskrivas i såväl 

presens som imperfekt.

Tema 1: Vardag & Handlingsstrategier
Fyra av fem intervjupersoner ägnar större delen av sin vardag till att söka jobb. Gemensamt 

för de som aktivt söker arbete är att en majoritet av dessa har en relativt positiv framtidstro, de 

tror att de kan få ett arbete. Siri drar paralleller mellan arbetssökande och heltidsjobb och 

menar att hon ägnade så mycket tid åt jobbsökande per dag att det nästan kändes som ett 

heltidsjobb.  
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Jag sökte ju jobb så det var ju som ett heltidsjobb, kändes det som. Så jag 
försökte ju hitta olika saker att göra, men[…] vaknade, satte mig och sökte 
jobb, ringde runt. Ja precis som att jobba fast du inte hade ett jobb kändes det 
som lite. Sen är det ju så att du har ju lite mer dötid än vad du har när du 
arbetar, men det var i princip det jag gjorde. - Siri

En av intervjupersonerna ägnar inte speciellt mycket tid åt jobbsökande. Hon söker någon 

timme, en gång i veckan. Hon berättar att hon inte riktigt vet vad hon vill och att hon därför 

inte söker helhjärtat. Vidare berättar hon att har tappat hoppet helt och att när hon söker ett 

jobb så tror hon inte hon kommer få det. 

Jag söker bara en dag i veckan och det blir typ en timma. Det tar tid att kolla 
igenom annonser, så det blir typ en timma, bland kan det bli mindre. Men[…] 
det är de att jag inte riktigt vet vad jag vill, det är därför som jag inte söker jobb 
helhjärtat. Alltså när jag söker ett jobb, jag tror inte jag kommer få det 
jobbet[…] jag vet inte varför, jag har typ tappat hoppet helt. Sen så tror jag 
också att jag har blivit latare med tiden, för jag har varit hemma ganska länge.. 
så jag ser inte det lika viktigt att söka jobb. När man väl har varit hemma i ett, 
två år, då är det jättesvårt att sätta igång igen. – Sara

Sara har motstridiga känslor om arbetslöshetssituationen, utsagor av karaktären ovan är ett 

genomgående teman i hennes uttalanden. Ena sekunden berättar hon att hon trivs med att vara 

hemma och inte är i behov av ett jobb, andra sekunden vill hon arbeta. Hon är ambivalent. För 

att klargöra det hela, så ställde jag en tolkande fråga till henne vid slutet av intervjun, detta för 

att försöka få en förståelse för var dessa blandade känslor grundar sig i men även för att stilla 

min egen förvirring. Min fråga var följande: Kan det vara så, nu är detta bara min tolkning, 

men kan det var så? Att du vill ha ett arbete, men du har på sätt och viss gett upp hoppet och 

därför anpassar du dig mer till situationen och tänker: jag söker, men jag förväntar mig inte att 

få någonting och om jag inte får nått så är det okej det också[…]för jag gillar att vara hemma? 

Det följande var hennes svar till min tolkning

Ja, lite så faktisk[…] ibland vill jag jobba och ibland vill jag inte alls jobba, det 
är de.

När jag frågar Sara vad som är det värsta och bästa med arbetslösheten, så berättar hon att 

värsta är att inte kunna tjäna sina egna pengar och vara beroende av familjen, därpå medger 

hon att inte kan komma på något som är bra med arbetslösheten på rak arm.
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Alla intervjupersoner beskriver tillvaron som arbetslös som energilöst, bristande på struktur 

och omvända dygn. Nora berättar att hon generellt vaknar rätt sent på morgna. Hon medger 

även att hon inte riktigt har lust att göra något annat, än att söka jobb. Miriam berättar att hon 

kände tristess under arbetslösheten, hon gjorde inte så mycket mer under dagarna än att söka 

jobb. Hon upplevde inte heller någon tidskillnad under dagen då hon alltid var hemma.  

Vidare berättar Miriam att hon strävade efter att uppnå struktur i sin vardag, då hon inte ville 

hamna i den ”depressiv fas” som hon tror att många arbetslösa kan hamna i, där man känner 

att man är så långt ifrån arbetsmarknaden. Siri medger det följande” när du inte har någonting 

att gå upp till, när du inte har någonting att göra, så blir det att man ligger ju bara hemma. 

Man gör inte så mycket mer.” Medan Adam berättar att han har hamnat i obalans och kan gå 

lägga sig allt från två på natten till fem på morgonen. 

Jag kände att det var väldigt tristess typ. Man var mer villig att bara komma ut i 
jobb, att dagarna[…] man gjorde ingenting asså kl. 10 på dagen eller sex på 
kvällen det var samma tid för att man är hemma. Det är inte så att man känner 
någon skillnad som man gör nu när man jobbar. Nu märker man ju att; nu är det 
förmiddag, nu är det kväll[…] men då var man bara i det här att man söker jobb
och jag kände ingen, upplevde inte tidsskillnad under dagen.- Miriam

Flera av intervjupersonerna medger att trots att de oftast är motiverade så kan de emellanåt 

känna en viss hopplöshet och lägga arbetssökande åt sidan för en dag. Miriam uppger att trots 

att hon oftast var inspirerad, peppad och väldigt arbetssökande, så kunde hon ibland när det 

kändes motigt tänka ”nää, det är ingen ide typ”, samtidigt berättar hon att hon försökte intala 

sig själv  ”ge inte upp, det händer ju alla” men medger att man bara är människa och att det 

är väldigt dubbla känslor man har under arbetslösheten.  Nora berättar att hon har vissa dagar 

då hon tänker ”åh vad jobbigt, när är det min tur”? och andra gånger tänker hon att hon 

måste vara positiv, tänker att hennes tid kommer och bara kämpar vidare. Även Siri kunde 

ibland känna sig omotiverad och orkeslös, vid de tillfällena la hon arbetsökandet åt sidan och 

tänkte att jobben får komma när de kommer. Andra gånger var hon dock peppad och sökte 

mycket jobb. Det informanterna beskriver är tveksamhet som varvas med hoppfulla perioder.

Nä alltså[…]Vissa gånger var det så här att jag bara la ner allting, och sa nä jag 
orkar inte, det får komma när det kommer. Och andra gångar fick jag du vet den 
här krigar glöden i mig och ba nä nu jävlar ska jag söka så att datorn börjar 
brinna. – Siri
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De flesta av intervjupersonerna berättar att de ägnar en större del av sin vardag till att söka 

jobb. Det allmänna mönstret bland de som aktivt söker arbete är att de har en förhållandevis 

positiv framtidstro, de tror att de kan få ett arbete. Trots detta kan de emellanåt känna en viss 

hopplöshet.  Det informanterna beskriver är hoppfulla perioder som stundtals varvas av 

tveksamma perioder. Vid stunder av misströstan lägger de arbetssökande åt sidan. 

Arbetslöshet är för många oerhört påfrestande och betungande, att tveka vid sådana 

situationer är mänskligt. 

Analys
Min tolkning av Sara, som är den av mina intervjupersoner som under längst tid har varit 

arbetslös, är att hon både vill och inte vill ändra den aktuella situationen. Det råder en viss 

ambivalens i hennes uttalande genom hela hennes intervju. Det råder mycket motstridiga 

känslor om arbetslöshetssituationen, detta har i sin tur påverkat hennes sökaktivitet 

signifikant, hon ägnar ytterst lite tid åt jobbsökande. Vilket hon berättar har att göra med att 

hon inte vet vad hon vill och att hon inte tror att hon kan få ett arbete.  Berglinds 

Handlingsteorin och dess ”rönnbärsfilosofi” kan ge en förklaring till detta. Berglind(1995) 

menar att en arbetssökande som ständigt blir avvisad på jobb kan till slut tänka att det är 

värdelöst att arbeta. Men i själva verket vill den arbetslöse ha ett jobb, men vet inte hur den 

ska bära sig åt för att finna ett. Individen misstror sin kompetens och är ambivalent.  Berglind 

menar att ambivalensen kan vara mer eller mindre djupgående och kan i värsta fall leda till

handlingsförlamning.  Denna analys ligger även i linje med Maria Anderssons forskning 

(Andersson, 2006). Att Sara knappt söker arbete kan vara tecken på en aktuell 

handlingsförlamning. 

Jag ser en tydlig koppling mellan upplevelsen av möjligheterna till arbete och sökaktiveten. 

Tendensen tycks vara att de av informanter som upplever att de har förhållandevis goda 

möjligheter att få ett jobb söker mer aktivt, än de som upplever att deras möjligheter är små.  

Denna analys ligger i linje med Bolinder(2006) forskningresultat som indikerar att de som 

upplever att de har goda möjligheter att få ett jobb är mer aktiva i sitt jobbsökande, än de som 

upplever de har begränsade möjligheter (Bolinder, 2006). Denna studies resultat visar även att 

de av intervjupersonerna som inte tror på sin förmåga att få ett arbete, är de som enbart har 

gymnasieutbildning, medan de som har en högskoleexamen är mer hoppfulla. Det är allmänt 

känt att utbildning ökar chansen till att få ett arbete, vilket kan vara orsaken till att just de med 

högskoleutbildning upplever att deras möjligheter till arbete är goda, jämfört med de som 

endast har gymnasieutbildning. Vidare visar studiens resultat att aktivertingsstrategier dvs. 
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strategier som syftar till att förändra arbetslöshetssituationen genom att t.ex. söka jobb, är 

vanligare bland informanterna. Även detta får stöd av Bolinders(2006) empiriska resultat som 

visar att aktiveringsstrategier av karaktären som beskrivs ovan är betydligt vanligare bland 

arbetslösa på den svenska arbetsmarknaden.

Alla intervjupersoner upplever att de saknar struktur och rutiner i sin vardag, vilket har att 

göra med att de inte har något att göra under dagarna eller närmare bestämt inget som måste 

bli gjort. De beskriver tillvaron som långtråkig. Denna analys har stöd av Jahodas(1982) teori 

om manifesta och latenta funktioner. Där hon bl.a. menar att individen vid arbetslöshet går 

miste om viktiga latenta funktioner som t.ex. struktur åt den vakna tiden.

Tema 2: Syn på arbete
Alla av intervjupersoner nämner att ett arbete är viktigt för att bl.a. kunna försörja sig. Adam 

är dock en av få som verkligen betonar den ekonomiska aspekten av ett arbete och uppger att 

ett arbete är viktigt för att kunna försörja sig och sin familj. 

Ett arbete det är viktigt just för att man lever på arbete, man måste ha en 
inkomst för att försörja sig och sin familj, ha roligt[…] och liknande, det är 
viktigt. Man pluggar ju för att få jobb och i slutändan handlar det ju ändå om 
pengar. - Adam

Flera av intervjupersonerna uppgav att ett arbete är viktigt för att göra något produktivt av sin 

vardag. Nora berättar att det är viktigt att komma ut i arbetslivet och träffar människor och på 

så sätt kommer ut i ett socialt sammanhang. För henne har arbetslösheten lett till att hon har 

dragit sig tillbaka och att hon inte går ut lika mycket som under den tid hon studerade och 

jobbade. 

Jag tror faktisk att ett arbete hjälper än mycket på olika områden, fast jag har 
aldrig reflektera över vad ett arbete verkligen betyder. Det handlar inte om 
ekonomi, jo självklart det, men det handlar om att man gör något produktivt av 
sitt liv, av sin vardag[…]också att man gör någonting som man kanske tycker 
är kul.[…] Sen är det ju också bra för då kommer man ut i arbetslivet och 
träffar olika människor och blir social och umgås. För när man söker jobb man 
drar ju sig tillbaka, i alla fall för min del, man drar sig tillbaka och bara söker 
jobb. Man kanske inte går ut lika mycket som när man jobbar. Och då kan det 
hända att man blir lite nedstämd eller deprimerad. Nora
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Miriam poängtera att ett arbete är viktigt för att bli bekräftad som människa. Hon berättar 

även att ett arbete ger människan något att leva efter och leva för.  Miriam tror att man vid 

arbetslöshet många gånger ifrågasätter sin existens. Hon tycker dessutom att ett arbete är 

viktigt för att känna samhörighet och att man bidrar till samhället. Även Nora medger att ett 

arbete är viktigt för att känna att man är en del av samhället och man bidra till samhället. 

Jag tror det är viktigt för att bli bekräftad som människa, tror jag. För är man 
hemma arbetslös en längre tid, man glömmer hur omvärlden ser ut, hur tillvaron 
ska egentligen vara.  Att jobba det är man får samhörighet, man lär sig 
någonting, man får någonting att leva efter och leva för. Är jag hemma utan 
några inkomster då[…]jag tror man ifrågasätter sin existens: Vad ska jag göra? 
vad är min livsuppgift? ska jag bara vara hemma och inte göra någonting? jag 
har inget att se fram emot.  Så för mig arbete det är bekräfta. Jag får bekräftelse 
att jag gör någonting bra, att jag är en bra person, att jag kan bidra med 
någonting. Miriam

Ett genomgående mönster i intervjupersonernas svar är att ett arbete ger rutiner och struktur i 

vardagen. Nora berättar att hon går och lägger sig sent och vaknar sent och känner att hon 

ständigt är trött. Hon medger även att hon tror att hon kommer bli mer rutinerad när hon 

börjar arbeta.  Miriam berättar att man lätt kan vända på dygnet vid arbetslös. Hon menar att 

det har att göra med att man inte har ett jobb att gå upp till på morgonen, att man inte har 

någon tid att passa.

Man saknar[…]brist på rutiner, helt och hållet. Man kan vända på dygnet, lite 
såna saker som inte betyder någonting när man är arbetslös. Det spelar väl ingen 
roll om man sover tre på natten eller fem på morgonen, vad leder det till? jag 
jobbar ändå inte imorgon. Jag har ändå ingen tid att passa. - Miriam

Siri, en av intervjupersonerna som nyligen fått arbete, berättar att hon har blivit mer rutinerad 

sedan hon fått anställning.

Åh Gud, nu känner jag så här: jag har fått rutin, jag har fått struktur, jag har fått 
ett liv (skratt) Det känns skönt faktisk. Siri

Två av intervjupersonerna betonar att arbete är viktigt för att utvecklas som person.

Dels för att utvecklas som person och[…] den ekonomiska biten, att man ska 
kunna klara sig, att man ska kunna överleva. Det är väl mycket det att man lär 
sig så mycket. Du lär dig nått nytt varje dag. Du utvecklas, du lär känna dig 
själv på ett helt annat sätt[…] Du utmanas ständigt. Siri
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Analys
Alla intervjupersoner har en positiv syn till arbete, de anser att det är viktigt att ha arbete och 

att det är viktigt att vara produktivt i samhälle. Detta har stöd i Jahoda(1982) teori om arbetets 

betydelse för individen. Några av intervjupersonerna nämner även att ett arbete är viktigt för 

att kunna försörja sig, men det är ytterst få som betonar den ekonomiska aspekten av ett 

arbete, de flesta nämner enbart den ekonomiska aspekten i förbifarten men lägger fokus på 

arbetets betydelse för att bl.a. få rutiner och struktur i tillvaron, för att få bekräftelse, känna 

samhörighet och att man utvecklas som person. Fokus ligger alltså på det Jahoda(1982) kallar 

latenta funktioner vilket innebär de psykosociala behoven av ett arbete.  Min tolkning är att 

den ekonomiska aspekten hamnar lite i skymundan pga. att i princip alla förutom en av 

intervjupersonerna bor hemma hos föräldrarna och har således någon form av ekonomisk 

trygghet.  Resultatet ligger även i linje med Rantakeisu(2002) forskning som visar att när det 

kommer till försörjning så är unga arbetslösa inte lika utsatta, eftersom de har färre finansiella 

krav, skyldigheter och åtaganden, då unga oftast har ekonomiskt stöd från föräldrar. 

Resultaten ligger även i linje med Anderssons(2006) empiriska resultat som visar att tillvaron 

som arbetslöshet karakteriseras av bl.a. bristande tidsstruktur och omvända dygn.

Tema 3: Arbetslöshetens konsekvenser

Psykisk ohälsa
Fyra av fem intervjupersoner medger att arbetslösheten har försämrat deras psykiska hälsa. Ett 

genomgående tema bland dessa intervjupersoners svar är att de emellanåt känt sig 

deprimerade.

Siri berättar att hon mådde dåligt under arbetslösheten och blev nästan deprimerad. Hon sökte 

väldigt mycket jobb och på något sätt tyckte hon att det kändes onödigt att hon hade studerat i 

ett x antal år. Då hon tänkte att en utbildning alltid ska göra det lättare att få jobb. Nu hade 

hon utbildning men ingen erfarenhet, vilket gjorde att det krokade. Hon sökte och sökte arbete 

men kände att ingen nappade på hennes ansökningar, vilket ledde till att hon inte mådde bra.  

Hon betonar även hur viktigt det är med erfarenhet och kontakter för att få ett jobb. Siri 

berättar att det gick så långt att hon började tappa hoppet lite och började undra om hon ens 

kommer få ett jobb, då hon inte hade den här erfarenheten som många arbetsgivare kräver. 

Hon började även undra hur hon skulle skaffa sig erfarenhet inom sitt yrke om ingen ville ge 

henne chansen. Samtidigt ville hon inte ta ett vanligt ica-jobb då hon är utbildat, då hon har 
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lagt tid och energi på sin utbildning. Att inte få arbeta inom sitt yrke är det som var 

deprimerande. Hon blev ledsen och gick in lite i sig själv. Vidare berättar Siri att hon inte tror 

folk riktigt förstår hur påfrestande det är när man är färdig utbildad och inte fått något jobb. 

Hon berättar att hon har vänner som blivit jätte deprimerade för att de inte har fått något 

arbete. 

Alltså jag tror inte folk förstår riktigt hur påfrestande det är när man är färdig 
utbildat och söker jobb men inte får nått, det är jätte jätte påfrestande. Jag har 
själv haft vänner som jag har sett har blivit jätte deprimerande för att de inte har 
[…] fått nått jobb. - Siri 

Adam berättar att han mått psykisk dåligt till följd av arbetslösheten.  Han får inget stöd 

hemifrån och får ofta höra av föräldrarna att han inte gör någonting. Vidare berättar Adam att 

saker och ting dock kunde ha varit värre om han inte hade sin träning, vilket han medger har 

räddat honom. 

Det är inte roligt, man mår psykiskt dåligt helt enkelt. Och speciellt vi 
invandrare får ju hela tiden höra av föräldrar; men du gör ingenting[…]det 
trycker bara ner än ännu mer. Man behöver stöd och det får jag inte direkt och 
det är också ett problem. Jag tränar vid sidan om, lite gym, det har ju räddat 
mig. Men annars tror jag att det hade påverkat mig mycket negativt[…]Man 
gör ingenting, man blir slapp, man orkar inte göra något, man latar sig hemma 
bara. -Adam

Nora berättar att hon har hamnat i en dvala och att hon kan känna sig deprimerad ibland. Nora 

beskriver depressionen i samband med arbetslösheten som något som kommer och går. Hon 

menar att hon får sina perioder, då hon känner att hon aldrig kommer få ett jobb och bara vill 

strunta i allt. Hon berättar även att hon kan bli ledsen när hon ser andra i hennes omgivning få 

arbete medan hon själv inte får det. Andra dagar så tänker hon att hon måste vara positiv och 

kämpar vidare. 

Det har påverkat hälsan, för att jag tar ju inte hand om mig själv. Det enda som 
jag fokuserar mig på just nu är jobb, jobb söka jobb. Man tänker inte på nått 
annat som typ träna och sånt där, så jag går ju inte och tränar eller nånting. 
Och kanske inte heller tänker på vad jag äter också. Man hamnar ju i en 
dvala[…]man kan bli lite deprimerad och det ända man tänker på är 
jobbsökande, det är det ända man fokuserar på. Så jag tänker inte på min hälsa 
och vad jag stoppar i mig. Och sen kan det påverka att jag sover väldigt dåligt 
eller väldigt lite. Jag går och lägger mig så sent och sover aldrig tillräckligt. 
Nora
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Miriam berättar att hon blev väldigt lat och ständigt kände sig trött. Dagarna spenderade hon 

mest hemma. Trots att hon oftast var hoppfull och sökte jobb, så kunde hon vissa dagar bara 

ligga i soffan och inte göra någonting och känna att det finns gott om jobb men att hon inte 

uppfyller kraven. 

Jag blev väldigt lat tycker jag. Jag var ju hemma nästan hela dagarna, man går ju inte 
ut och man känner att man är typ trött konstant[…]Fast än jag sökte jobb och jag var 
hoppfull, så kunde jag hamna även i det här att man kunde bara ligga på soffan och 
inte göra någonting en dag […]det kände så här: jag gör ingenting, jobben bara rullar 
in men jag uppfyller inte de här kraven. Jag söker det, men jag vet inte, jag kanske 
får det, kanske inte får det. Att man kunde hamna[…]vissa veckor var jag jätte så 
här: åh snart får jag nått och vissa veckor var jag[…]om det inte kom in nya annonser 
då kunde jag vara så här: jaha nu är det stop, nu kan jag inte göra så mycket. Då var 
det bara att slappa … - Miriam

För Sara har inte arbetslösheten haft någon inflytande på hennes hälsa. Detta har delvis att 

göra med att Sara trivs med att vara hemma.  Hon äter dock sämre och rör sig inte lika 

mycket. Hon berättar även att många i hennes omgivning är som henne, dvs. arbetslösa.

Ett genomgående tema i intervjupersonernas svar är deras frustration över arbetsmarknadens 

krav på arbetslivserfarenhet, som de ser som det största hindret till arbete. 

Jag har ingen aning, vad arbetsgivarna tänker eller tycker eller liknande. 
[…]Jag menar asså jag är arbetsvillig, jag kan jobba men jag vet inte, jag vet 
inte ens om de läser när man skickar den eller om de bara kollar namnet och 
kastar eller liknande. Jag menar jag har haft körkort i fem år, jag kör bil varje 
dag och jag söker allt. Och jag har erfarenhet inom bygg och jag söker allt 
inom bygg, men jag får ingenting. Jag menar vad vill de? Att jag ska jobba i 20 
år, innan jag får något eller? Adam

Hälsovanor

Ingen av intervjupersonerna uppger att arbetslösheten har påverkat deras kroppsliga hälsa, 

men tre av fem berättar att arbetslösheten har försämrat deras hälsovanor

Man äter onyttigt, man äter inte regelbundet, gjorde jag inte. Jag åt när jag blev 
hungrig. Det är inte som frukost, lunch, middag och jag är inte heller duktig på 
att laga mat så om min mamma är hemma[…]asså hon jobbar ju så då fick jag 
bara ta det som fanns, lite så och det är inte så nyttigt heller och träna å så 
gjorde jag inte(skratt). Miriam
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Adam sover mycket längre än han ska, annars har arbetslösheten inte påverkat hans 

hälsovanor speciellt mycket.  Adam lyfter fram sin träning som något positivt i hans vardag. 

Det är något han kan ägna en eller två timmar på och till följd av detta må bättre. För Siri hade 

arbetslösheten inte haft stor påverkan vad det gäller hälsovanor, hon berättar att hon äter 

ganska onyttigt annars också.

Ne, det hade det väl inte. Jag är ganska ohälsosam annars också, så jag såg inte 

det. - Siri

Miriam berättar att hon tror att det är relativt vanligt att arbetslösheten leder till försämrade 

hälsovanor. Hon tror att det beror på att man hamnar lite i det här att man tycka synd om sig 

själv tänkandet. 

Man hamnar i det här tycka synd om sig själv[…]tror jag. Man blir lite så här 
försvarslös, man blir orkeslös, tappar energin och bara hamnar i likgiltig. Man 
blir nästan så här likgiltig, att man är så här; aa men det där spelar ingen roll, 
om det blir ett ja eller nej det spelar ingen roll, jag är ändå beredd på ett nej. 
Jag tror att ju tidigare man kommer ut i arbete desto mindre hamnar man i det 
där. Nu när jag jobbar det kan jag se på andra som är arbetssökande, som inte 
har nått jobb, att ju längre tid de har varit arbetslösa, desto mindre hopp, de har 
mindre hopp för att de ska lösa sig. Jag vet inte om det är något primitivt i våra 
hjärnor att man bara slår av eller nått när man känner att jag vill någonting men 
det blir inte av och det som man inte kan kontrollera det blir på nått sätt[…]då 
hamnar man i det här jag tycker synd om mig själv för att jag kan inte 
bestämma om jag ska få jobb eller inte. – Miriam

Studiens resultat visar att för tre av intervjupersonerna har arbetslösheten haft en markant 

påverkan på den psykiska hälsan, för ytterligare en av informanterna har arbetslösheten 

påverkat den psykiska välbefinnande någorlunda, medan det för en person inte haft någon 

inverkan överhuvudtaget. I princip alla av de som upplevt psykiska besvär i samband med 

arbetslösheten, medger att de känt sig deprimerade eller nedstämda. Samtliga talar inte om 

nedstämdheten som något permanent, utan som något som är återkommande.  Andra psykiska 

besvär som informanterna berättar om är trötthet, passivitet och sömnbesvär.

Analys
Dessa intervjupersoner uppvisar alltså besvär som Hammarström kategorierar som(1996) 

depressiva, i denna kategori ingår problematik som bl.a. nedstämdhet, passivitet, sömnbesvär 

och trötthet i samband med arbetslöshet.  
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Resultaten visar att tid i arbetslöshet har betydelse och tendensen tycks vara att ju längre den 

arbetslösa har stått utan arbete desto större högre är risken för psykiska besvär. Miriam som är 

den av intervjupersonerna som har varit arbetslös under kortast tid, har inte upplevt att 

arbetslösheten har påverkar hennes psykiska välbefinnande speciellt mycket, bortsett från att 

hon ofta kände sig lat och trött under arbetslösheten, men inte mer än så. Detta ligger i linje 

med Hammarströms forskning(1996) som indikerar att ju längre den arbetslösa har stått utan 

arbete, desto högre är risken för så kallade depressiva besvär. 

Resultaten visar även att de som värdesätter ett arbete allra mest, lider mest av att vara 

arbetslös.  Sara berättar att arbetslöshet inte har påverkat hennes psykiska hälsa negativt. Som 

det säkerligen har framgår i tidigare avsnitt så värdesätter hon inte ett arbete lika mycket som 

övriga intervjupersoner, hon har mycket motstridiga känslor om arbetslöshetssituationen och 

är osäker på om hon överhuvudtaget vill ha ett jobb.  Hon berättar även att många i hennes 

omgivning är som henne, dvs. arbetslösa, man kan undra vad det kan ha för påverkan att bo i 

ett område där många är arbetslösa? Bidrar det till att arbetsslöhetssituationen upplevs som 

mindre betungande än om man skulle bo på ett område där majoriteten arbetar? Det 

ovanstående får stöd av Bolinder(2006) forskningsresultat som visar att de som värdesätter ett 

arbete allra mest, lider mest av att vara utan arbete. Resultaten ligger även i linje med 

Nordenmarks PEN-modell vars syfte är att ge förklaring till variationen i upplevelsen av 

arbetslöshet. Teorin utgår från att arbete uppfyller två viktiga funktioner i en människors liv: 

psykosociala behov och ekonomiska behov. Antagandet i teorin är att desto högre de 

psykosociala behoven och ekonomiska behoven av arbete är hos individen, desto sämre mår 

denna vid arbetslöshet. Har t.ex. den arbetslösa individen både ett starkt psykosocialt och 

ekonomisk behov av ett arbete, befinner sig den arbetslöse i ett tillstånd som kallas förtvivlan.

Har däremot den arbetslöse inga ekonomiska och psykosociala behov av ett arbete, har då 

individen anpassat sig till situation och är relativt nöjd.

Resultaten visar att flera av intervjupersonerna har utvecklat negativa hälsovanor. Detta ligger 

i linje med den tidigare forskningen(Hammarström, 1996) som visar att 

arbetslöshetssituationen kan medföra vanor eller beteende som försämrar hälsan.  Ingen av 

intervjupersonerna upplever att arbetslösheten har påverkat den fysiska hälsan, min tolkning 

är dock att en mer långvarig arbetslöshet som präglas av försämrade hälsovanor och psykisk 

ohälsa i form av bl.a. nedstämdhet och sömnbesvär i längden torde leda till negativa 

konsekvenser för den kroppsliga hälsan. 
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Sociala konsekvenser
Fyra av intervjupersonerna berättar att arbetslösheten har påverkat deras sociala liv och 

relationer i negativ bemärkelse, medan en medger att arbetslöshet snarare har förbättrat 

hennes sociala liv.  En del berättar att dålig ekonomi, hindrar dem från att göra saker som de 

annars skulle vilja göra och att detta i sin tur har haft en påverkan på de sociala relationerna. 

Man tappar ju kontakt. Jag menar om en vän ringer en helg och ba men ska vi 
gå ut till exempel, man kan inte för att man inte har pengar, då tappar man ju 
kontakt. Efter två – tre helger han vill att jag också ska komma ut och jag kan 
inte, då kommer han sluta ringa mig, då tappar man ju kontakten lite gran och 
så. Eller kom ut och ät, nämen jag har inte råd nu och såna här saker, det är 
inte kul. Adam

Siri berättar att hon kände att hon inte var lika glad längre under arbetslösheten, vilket har att 

göra med att hon endast var hemma och inte gjorde så mycket annat.  Hon kände sig desperat 

och hade bara jobb i tankarna.  Så fort det kom upp en ny annons så var hon snabb med att 

söka tjänsten, vart hon än befann sig. Så hon kunde sitta hemma hos en kompis och söka 

tjänster jobb via mobilen. Samtidigt försökte Siri sysselsatta sig, hon försökte träna och tänkte 

att hon skulle passa på att ta körkortet, så att hon utnyttjar sin tid. Men vidare uppger hon att 

det inte riktigt blir så då man är så inne i sitt jobbsökande, att man lägger allt annat på is på 

något sätt. 

Så man försöker ju sysselsätta sig, jag försökte ju träna och typ nä nu ska jag ta 
körkortet under den här tiden så att jag utnyttjar min tid. Men det blir ju inte så 
för att du är så inne, så nere i det här, du vill ju bara ha ett jobb. Siri

Nora berättar att hon till följd av arbetslösheten har blivit lite mer tillbakadragen och inåtvänt 

och endast vill vara hemma. Om någon vill träffa henne, så säger hon ibland att hon inte kan 

träffa dem, fast att hon kan. Hon tror att det beror på att hon inte orkar träffa folk och vara 

social. Samtidigt har de flesta av hennes vänner som hon studerade med fått jobb, vilket hon 

menar gör arbetslöshetssituationen ännu jobbigare.

Det har ju påverkas tycker jag[…] absolut. Man blir ju mer tillbakadragen och 
inåtvänt, man vill vara mer hemma. Om det är någon som föreslår[…]så säger 
jag att jag inte kan, fast att jag kan[…] Jag tänker jag pallar eller jag orkar inte 
träffa folk, jag orkar inte vara social helt enkelt. Jag tror att det är bara är de, på 
grund av det. Anledningen till att jag tänker så beror nog på att jag söker jobb 
och de är jobbigt och så. Och de flesta av de som var arbetslösa av mina vänner, 
som jag studerat med har ju fått jobb nu, så det blir ännu jobbigare. Nora
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Miriam berättar att hon undvek att gå ut under dagen, av oro att andra skulle känna av att hon 

var arbetslös. Hon träffade inte så mycket folk vilket delvis hade att göra med en begränsad 

ekonomi. När Miriam väl träffade kompisar så fick det oftast bli efter deras villkor eller 

närmare bestämt anpassat efter deras scheman, när de kunde, vilket inte var allt för ofta då de 

flesta pluggade och jobbade. Så det blev mest att hon umgicks hemma med syskon och familj 

och inte gick ut så mycket. Hon berättar att hon ägnade även mer tid åt att titta på tv-serier. 

Jag kände så här: jag vill inte gå ut under dagtid när alla andra jobbar för då 
kanske man känner av att jag är arbetslös. Jag vet inte, jag har den tanken fast 
jag tror inte det är så i Stockholm det är så stor stad, man vet ju inte vem som 
jobbar eller inte jobbar. Men jag begränsade mig väldigt mycket till att bara 
träffa folk när jag[…]för det första pengarna och kompisar oftast hos mig eller 
hos dem[…]att det blev väldigt anpassat efter deras schema, det påverkar ju. 
Man umgås mest hemma med syskon eller familj, inte så mycket gå ut. Vem 
ska man träffa om de flesta pluggar eller jobbar? Så det begränsar ju än, då 
tittade jag mer på tv-serier(skratt). - Miriam

Sara berättar att arbetslösheten snarare har förbättrat hennes sociala liv. Hon tar inte det här 

med arbetsökandet så seriöst och därför har inte hennes välbefinnande påverkats negativt av 

det. Även fast hon ibland kan känna att hon vill ha ett jobb. Hon har förlorat en del vänner, 

men förklarar att hon samtidigt fått många nya vänner.

Jag tar inte det här med jobbsökande så seriöst, så det är inte så att jag känner 
mig deprimerad för jag inte har ett jobb, även fast jag kan känna att jag vill ha 
ett jobb, ibland. Visst har man glidit ifrån vissa, man har ju massa kompisar 
som pluggar å jobbar och kommit in i arbetslivet. Vissa har fått jobb och tagit 
examen, man har ju glidit ifrån dem. Men jag har ju ändå fått massa nya vänner 
samtidigt. Så det är de[…] även de som försvinner så har det kommit in nya 
människor som man har lärt känna. Sara

Ekonomiska konsekvenser
Flera av intervjupersonerna nämner att arbetslösheten inte har påverkat dem speciellt mycket 

ekonomisk, en förklaring till detta är att många av intervjupersonerna bor hemma och har 

således en ekonomisk trygghet.

Det har inte påverkat mig eftersom jag bor hemma, så jag har ju inte haft så 
mycket utgifter. Jag tror att de som inte har den tryggheten, som bor själva och 
har räkningar att betala, har de absolut tuffare.  Men jag har den här tryggheten 
och är tacksam för det. Nora
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De är dock restriktiva med ekonomin och poängtera att de inte tycker om att behöva vara 

beroende av familjen för sin försörjning

Man vill ju inte att föräldrar ska försörja en och man var ju lite restriktiv med 
till exempelvis man kan inte bara köpa SL-kort, man kan inte köpa precis det 
man vill ha och man är väldigt[…] instängd av budgeten eller vad man säger, 
man måste hålla strikt budget för att klara sig. Miriam

De flesta av intervjupersonerna berättar att arbetslösheten har haft en negativ inverkan på 

deras sociala liv och relationer.  Ett genomgående tema i intervjupersonernas svar är att en 

begränsad ekonomi hindrar dem från att delta i fritidaktiviter som kostar, och att de på så sätt 

tappat lite kontakt med vänner.  För övrigt så skiljer det sig en hel del vad det gäller orsaken 

till att de har dragit sig ifrån omgivningen.   Nora berättar skälet till att hon har dragit sig 

tillbaka och spenderar mer tid hemma är att hon tycker att hon befinner sig i en jobbig period 

och inte har lust att träffa folk och vara sociala.  Hon tycker även att är jobbigt att de flesta av 

hennes vänner som hon studerade med har fått jobb, därför avstår hon ibland från att träffa 

sina vänner.  Miriam undvek att gå ut under dagen, av oro att andra skulle känna av att hon är 

arbetslös.  Hon uppger även att då de flesta jobbar eller studerar, så har många inte tid att ses,

så då blev mer att hon umgicks hemma med sin familj och tittade på tv serier.  Siri berättar att 

hon enbart hade jobbsökande i tankarna, hon försökte sysselsatta sig med annat, men 

punkterar att det inte blev så då hon var så inne i jobbsökandet, att allt annat lades på is.  Sara 

berättar däremot att arbetslösheten snarare har förbättrat hennes sociala liv, vilket delvis har 

att göra med att hon inte tar det här med jobbsökande på så stort allvar och att hon lyckats 

behålla god kontakt med människor utanför den egna familjen.

Analys
Resultaten får stöd av Rantakeisu forskningsöversikt (1996) där hon redogör för en mängd 

undersökningsresultat som visar att det allmänna mönstret bland arbetslösa är att de drar sig 

tillbaka från omvärlden. Forskningen visar att ungdomarna då ägnar mer tid till aktiviter som 

varken har ett speciellt mål eller syfte som t.ex. tv tittande.  En vanlig förklaring till detta är 

en begränsad ekonomi och stigmatisering. I teorin har man som arbetslöshet mycket tid till 

fritid och aktiviteter, men för det allra flesta fungerar inte detta i praktiken. Denna analys får 

även stöd av Jahoda teori (1982) som indikerar att individen vid arbetslöshet går minste om 

regelbunden kontakt med människor utanför den egna familjen. Jahoda(1982) menar att 

individen vid arbetslöshet kan känna skam och tvivel över den egna situation, vilket i sin tur 

leder till att individen drar sig tillbaka från allt socialt umgänge utanför den egna familjen.
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Flera av intervjupersonerna berättar att arbetslösheten inte har påverkat dem speciellt mycket 

ekonomisk då de får stöd av föräldrarna, däremot tycker de inte om att behöva vara beroende 

av sina föräldrar och måste vara återhållsamma med ekonomin. Detta får återigen stöd av den 

Rantakeisu(2002) forskning, som indikerar att ungdomar har färre finansiella krav, 

skyldigheter och åtaganden.  Informanterna har alltså starka psykosociala behov av arbete 

men ett svagare ekonomiskt behov och befinner sig i ett tillstånd som Nordermark (1999) 

benämner identitetskris. 

Tema 4: Självbild
Tre av informanterna berättar att arbetslösheten har försämrat deras självbild och 

självförtroende. 

Det förstör ju en, man tappar självförtroende, självkänsla[…]allt liknande. Man 
börjar tänka om det är fel på än eller fel på samhället.  Man börjar tänka 
mycket, när inget händer. - Adam

Ett genomgående tema i dessa tre personers utsagor är att de inte har speciellt mycket socialt 

eller emotionellt stöd inom den närmsta omgivningen. 

De ser inte direkt upp till en om man säger så när man inte har någonting. 
Vänner bryr sig inte så mycket direkt, man går ju bara ut, man kanske äter 
någonting, det har jag råd med. Men att inte kunna försörja sin familj och så, de 
ser inte upp till en precis, när man inte kan hjälpa dem. Adam

En av dessa tre har erfarenhet av nedvärderande attityder från andra. Sara berättar att många i 

hennes omgivning är som henne. Men att de som inte är som henne tycker att hon är ”dum i 

huvudet”. Sara uppger att hon har erfarenhet av nedvärderade attityder gentemot henne på 

grund av att hon är arbetslös. Hon medger att detta i sin tur har lett till att hon fått sämre 

självkänsla under arbetslösheten. Andra har varit på henne och hon berättar att det bryter ner 

henne ibland

Jag har känt från vissa personer[…]de som har själva varit som mig arbetslösa, 
sen så fort som de börjat plugga så har de varit så här; men vad gör du? Jobbar 
du ens? Från vissa har jag känt så där, från vissa personer. Sara
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Adam berättar att självförtroende sänkts för varje dag han inte får ett samtal eller mail om att 

han får komma på en intervju. Vidare uppger han att ju sämre självförtroende man får ju mer 

börjar man tänka fel. Han berättar om att han känner många som nästan börjar gå över till 

kriminalitet för att försörja sig. Han säger att det slut blir så och att det då är samhällets fel. 

Det sänks ju för varje dag jag inte får ett samtal eller ett mail om jag får 
komma på en intervju. Det blir bara värre och värre. Speciellt när man vet hur 
mycket jobb man söker. […]Och ju sämre självförtroende man får och sånt ju 
mer börjar man som sagt tänka fel, man vill kanske[…]okej inte min situation 
nu, men man börjar tänka fel, man går nästan över till kriminalitet för att 
försörja sig. Jag känner många som är på den vägen, det är verkligen; aa men 
vi gör en två såna här grejer, så att vi får lite pengar för att klara oss. Det blir så 
till slut och då är det till slut, samhällets fel - Adam

Miriam berättar att hon kände sig osäker under den tid som hon var arbetslös. Hon tänkte att 

om hon umgås med de personer som hon vanligtvis brukar umgås mycket med att hon skulle 

skämmas. Då de ser henne som en driven person. Hon blev då mer tillbakadragen och var inte 

lika stolt och självsäker längre. Adam berättar att han ibland ljuger i närheten av ny 

bekantskap och säger att han har ett arbete fast han inte har det.

Jag var jätte osäker innan och jag kände att om jag är med folk som jag umgås 
med jättemycket och så[…]därför de ser mig som en driven person, att jag 
skulle skämmas. Att det var lite mer att jag blev tillbakadragen, jag var inte så 
stolt och självsäker[…]för jag tänker jag kan inte sitta där och säga att jag är så 
duktig på de, de å de och jag har gjort så bra saker när jag är arbetslös. Nu när 
jag har jobb så kan jag ju vara jätte stolt över det jag har gjort[…]för att jag 
tänker; åh jag är bara 23 år och jag har jobbat och nu har jag lite erfarenhet och 
att folk ser mig med andra ögon, tror jag[…]så upplever jag det som och det 
påverkar ju att man blir hämmad också, det är det som gör att man blir[…] när 
man inte hör ihop med de som jobbar eller studerar att man blir tillbakadragen 
och passiv. Och det påverkar ju ens självkänsla, då känner man ju inte[…]om 
man går ut på stan och någon frågar; vad gör du idag: nää ingenting, det känns 
inte så kul. Nu säger jag: nu jobbar jag, då är man stolt. Miriam

Ett genom gående tema bland de som fortfarande har en positiv självbild, är att de har 

emotionellt stöd från sin omgivning och inte klandrar sig själva för arbetslösheten, utan pekar 

på arbetsmarknadens krav på erfarenhet. 

Nej inte i sig, men det är klart man börja ju tänka vad är det för fel på mig? 
varför vill de inte ha mig? Men sen […] när alla började lägga fram samma 
sak; erfarenhet, erfarenhet, erfarenhet, då är det ju inte mig som person som det 
är fel på, det är ju fel på att jag inte har någon erfarenhet. Siri
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Även fast jag inte fått jobb än så tror jag inte min självbild har ändrar för jag 
tror fortfarande på mig själv. Och självförtroende har jag fortfarande, jag ser 
inte ändring, jag kan bli bara[…]för jag tror på mig själv det är de. När jag inte 
får resultatet eller ser att de bara kräver erfarenhet när man söker jobb och så 
där, kan jag bli irriterad på samhället. Har de inte tänkt på att det finns många 
nyexaminerade som inte har erfarenhet? De borde ändå tänka på att jag har 
studerar och jag har jobbat extra och då borde de se att den här personen ändå 
är ambitiös och arbetsvillig, som har jobbat och försökt, även fast hon inte har 
arbetat inom det här yrkesområdet. Så ibland blir jag bara frustrerad på 
samhället, på systemet, hur de har tänkt sig? Men min självbild och mitt 
självförtroende tror jag inte har ändras, för jag tror fortfarande på mig själv. 
Nora

Många av intervjupersonerna upplever det som jobbigt att få frågan; Vad gör du nuförtiden? 

Visst kan det vara jobbigt när folk frågar: vad gör du nu för tiden? jag söker 
jobb. Jag tycker det är jobbigt. Nora

För tre av ungdomarna har arbetslösheten haft en negativ inflytande på självförtroendet och 

självbilden.  De ser alltså inte på sig själva på samma sätt som innan de blev arbetslösa. Ett 

genomgående tema bland dessa intervjupersonernas svar är att de inte har speciellt mycket 

emotionellt stöd inom den närmsta omgivningen. En av dessa har erfarenhet av nedvärderande 

attityder av andra, vilket hon uppger har sänkts hennes självförtroende.  Ytterligare faktorer 

som intervjupersonerna berättar bidrar till en negativ självbild är att inte uppfylla de krav och 

förväntningar omgivningen har på dem och känslor av att vara underlägsen eller mindre värd. 

Adam talar om att familjen inte ser upp till honom och att han tycker det är jobbigt att inte 

kunna hjälpa dem ekonomisk. Miriam medger att hon inte umgicks med vänner speciellt 

mycket, av oro av att hon skulle skämmas.

Analys
Resultaten ligger i linje med Jönsson(2003) forskning som visar att arbetslöshet många gånger 

ger upphov till känslor av skam och tär på självförtroendet och självbilden.  Att dra sig 

tillbaka från omgivningen och ljuga om arbetslösheten tycks vara ett sätt för de arbetslösa att 

skydda sig från de skamkänslor som är förknippad med arbetslösheten. Resultaten av 

intervjuerna ligger återigen i linje med Jahodas deprivationsteori (1982). Jahoda menar att den 

arbetslöse kan känna skam och tvivel över arbetslöshetssituationen, vilket i sin tur leder till att 

individen drar sig tillbaka från allt socialt umgänge utanför den egna familjen.
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Ett genomgående tema bland de två som lyckas behålla en positiv självbild är att de har 

mycket stöd från omgivningen och betraktar samhället som problemet till att de inte har fått 

ett arbete, de klandrar inte sig själva på något vis. Resultaten visar alltså att stöd från den 

närmsta omgivningen fungerar som skyddsfaktor vid arbetslöshet.  Detta får stöd av 

Ezzy(2001) empiriska resultat som indikerar att när de sociala banden blir ansträngda, 

förstärks skammen av att vara arbetslös. 

Tema 5: Framtiden
Två av informanterna har negativ uppfattning om sina chanser till arbete.  Dessa två berättar 

att det beror faktumet att det har gått så lång tid och de ännu inte har fått något arbete.  Den 

ena av dessa två söker ändå arbete ihop om att få ett jobb, medan den andra har minskat sin 

sökaktiviten.  Pessimismen tycks även vara kopplas till utbildningsnivå, då de av 

intervjupersonerna som enbart har gymnasieutbildning är just de som har negativ framtidstro. 

Jag ser inga möjligheter alls, jag har nästan inget hopp där, absolut inte, när det 
har gått så här långt, jag har ju ändå sökt, man vill ha ett jobb. Det är ju inte 
som att jag vill vara hemma och bara[…] ta det lugnt och ruttna om man säger 
så[…]det är nu man börjar tappa hopp och vad är det som händer? Vad är det 
som är fel? vad har man gjort? Jag tappar ju hoppet, men på nått sätt vill jag ju 
fortsätta söka för att få någonting. Adam

Trots en förhållandevis negativ framtidstro, så har Adam långt inom sig en strimma ljus av 

hopp, vilket gör att han söker vidare ihop om att få ett arbete. Medan Sara som har varit 

arbetslös under betydligt längre tid än Adam, inte ser ljuset i mörkret.

Nora tänker positivt om framtiden. Hon berättar att hon vet att det finns gott om jobb inom 

hennes yrkesområde, trots finanskris och dåliga tider. Hon tror absolut att hon kan få jobb, 

men frågan är när. Fem år framåt tror Nora att hon har ett jobb som hon trivs med och tycker 

är roligt och hon hoppas också på att hon hunnit jobba utomlands ett tag vid det laget. 

Det finns jätte mycket jobb inom x. Så jag tror absolut att jag kan få jobb, men 
ibland kan jag tänka men åh Gud, fan om ingen ger mig chansen kommer jag 
aldrig skaffa mig erfarenhet eller någon som är villig att ta in mig och lära upp 
mig, förstår du. Så jag tror absolut att jag kan få jobb, men frågan är när?. Nora

Både Miriam och Siri trodde att de skulle få arbete. Men båda betonar att det var betydligt 

svårare än vad de hade trott. Miriam berättar att hon har en helt annan framtidstro nu än då 
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hon var arbetslöshet. Nu känner hon att hon bara kan klättra uppåt och att hon i princip kan 

arbeta med vad som helst. Nu är det hon som väljer. När hon var arbetslös så tänkte hon mer 

att hon kanske får ett jobb som hon inte är helt nöjd med, men det får hon ta. Nu känner hon 

däremot att det är hon och inte arbetsmarknaden som styr. 

Det här med framtidstro och så, jag tänker att man har en helt annan 
framtidstro när man jobbar nu tänker jag; åh jag kan bara klättra uppåt, jag kan 
jobba med i princip vad som helst, nu är det jag själv som kan välja. Så känner 
man inte när man är arbetslös, alltså det är de som är den största skillnaden. Då 
tänker man jag kanske får ett jobb som jag inte är nöjd med[…] men det får jag 
ta, men när man väl jobbar då kan man känna att nu är det jag som styr, det är 
inte arbetsmarknaden som styr i princip. Det blir helt olika. Miriam

Två av intervjupersonerna är pessimistiska gällande sina chanser till arbete. Denna pessimism 

är kopplad till utbildningsbakgrund och tid i arbetslöshet.  De tror inte att de kan få jobb på 

grund av att det har gått så pass lång tid utan att de har fått något arbete och för att de saknar 

högre utbildning. De av informanterna som har högskoleexamen har större tilltro till sin 

förmåga att få ett arbete. 

Analys
Resultaten visar återigen att det finns en koppling mellan framtidstro och sökaktiviten.  De 

som är optimistiska om sina chanser till arbete söker följaktligen mer aktivt efter ett arbete, än 

de som upplever att deras möjligheter är små. Denna analys ligger i linje med Bolinders 

(2006) forskningresultat som indikerar att de som upplever att de har goda möjligheter att få 

ett jobb är mer aktiva i sitt jobbsökande, än de som upplever de har begränsade möjligheter 

(Bolinder, 2006). 

Resultaten ligger även i linje med Berglinds handlingsteori och dess rönnbärsfilosofi. 

Berglind menar att en arbetssökande som gång på gång blir nekas till jobb kan till slut bli 

ambivalent och börja tänka att det är värdelöst att arbeta. Berglind menar att ambivalensen

kan vara mer eller mindre djupgående och kan i värsta fall leda till handlingsförlamning.  Att 

Sara som den som under längst tid har varit arbetslös knappt söker arbete kan vara tecken på 

en handlingsförlamning. 

Denna studies resultat visar även att de av intervjupersonerna som inte tror på sin förmåga att 

få ett arbete, är de som enbart har gymnasieutbildning, medan de som har en högskoleexamen 

är mer hoppfulla. Det är allmänt känt att utbildning ökar chansen till att få ett arbete, vilket 
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kan vara orsaken till att just de med högskoleutbildning upplever att deras möjligheter till 

arbete är goda, jämfört med de som endast har gymnasieutbildning

Sammanfattning
Syfte med denna studie var att få en djupare förståelse för hur unga som är arbetslösa eller har 

erfarenhet av arbetslöshet upplever situationen och hur de ser på sig själva i förhållande till 

arbetslösheten. I det följande kommer jag att besvara studiens frågeställningar

Resultaten visat att de flesta av informanterna upplever situationen som arbetslös som 

besvärlig och påfrestande.  Fyra av fem personer har känt sig deprimerade eller nedstämda.  

Dessa informanter beskriver nedstämdheten i samband med arbetslösheten som ett 

återkommande och inte ett bestående tillstånd.  Trötthet, orkeslöshet, passivitet och 

sömnbesvär, är några av de andra vedermödorna som informanterna berättar om. Studiens 

resultat visar att tid i arbetslöshet har betydelse för hur situationen upplevs, de som har varit 

arbetslös under längre tid upplever situationen som mer påfrestande. Miriam som är den av 

intervjupersonerna som har varit arbetslös under kortast tid, har inte upplevt att arbetslösheten 

har påverkar hennes psykiska välbefinnande. Detta ligger i linje med Hammarströms 

forskning(1996) som pekar på att ju längre den arbetslösa har stått utan arbete, desto högre är 

risken för så kallade depressiva besvär. Vidare indikerar studiens resultat att de som 

värdesätter ett arbete mest, lider mest av att vara utan arbete. 

Vidare pekar resultaten på att en långvarig arbetslöshet sätter självbilden på hårda prov. Många 

av ungdomarna beskrev hur arbetslösheten har av haft en negativt inflytande på deras 

självförtroende och självbilden. Ett genomgående tema i dessa informanters svar är att de inte 

har mycket emotionellt stöd från familjen eller den närmaste omgivningen. Att inte uppfylla de 

krav och förväntningar som omgivningen har och känslor av att vara underlägsen eller mindre 

värd är några av de faktorer som informanterna menar bidrar till en negativ självbild vid 

arbetslöshet. Resultaten av intervjuerna ligger i linje med Jahodas deprivationsteori (1982). 

Jahoda menar att den arbetslöse kan känna skam och tvivel över arbetslöshetssituationen, vilket 

i sin tur leder till att individen drar sig tillbaka från allt socialt umgänge utanför den egna 

familjen. Studiens resultat visar att gemensamt för de som lyckas behålla en positiv självbild är 

att de har mycket stöd från den närmsta omgivningen och betraktar samhället som problemet till 

att de inte har fått ett arbete. 
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Resultaten visar att fyra av fem ägnar det mesta av sin tid till att söka arbete. De som aktivt 

söker efter arbete är de som är förhållandevis optimistiska om deras chanser om att få ett arbete. 

Trots detta kan de emellanåt känna en viss hopplöshet.  I resultaten framkommer det att det finns 

ett samband mellan utbildningsnivå och framtidstro, de av informanterna som har längre 

utbildning är mindre hoppfulla om deras chanser till arbete. Det är känt att utbildning ökar 

chansen till att få ett arbete, vilket kan vara orsaken till att just de med högskoleutbildning 

upplever att deras möjligheter till arbete är goda, jämfört med de som endast har 

gymnasieutbildning. Samtidigt visar resultaten att en längre arbetslöshet tillslut kan leda till 

handlingsförlamning, man blir ambivalent och vilsen, vilket sin tur leder till att den arbetslöse 

knappt söker något arbete. 
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6. DISKUSSION
Syfte med denna studie var att få en djupare förståelse för hur unga som är arbetslösa eller har 

erfarenhet av arbetslöshet upplever situationen och hur de ser på sig själva i förhållande till 

arbetslösheten. Jag ville dessutom ta reda på vad de arbetslösa ungdomarna gör för att hantera 

situationen. En hel del av studiens empiriska resultat ligger i linje med den tidigare 

forskningen.  I dag ligger ungdomsarbetslösheten i Sverige på 147 000 personer, detta 

motsvarar en arbetslöshet på 25, 2 procent för gruppen ungdomar (SCB, 2012) Den höga 

arbetslösheten bland unga, är bekymrande. Det är alarmerande att det finns så få ljusglimar 

för landets unga. Att under lång tid stå utanför arbetsmarknaden, torde dessutom göra det 

svårare att ta sig in i arbetsmarknaden senare i livet. Unga riskerar således att aldrig bidra med 

sitt arbete och går miste om möjligheten till löneutveckling. Detta påverkar givetvis i sin tur 

deras möjligheter att försörja både sig själva och sina familjer, i slutändan slår arbetslösheten 

även hårt mot pensionen i äldre dagar. Att vi riskerat att förlora flera generationer som aldrig 

får ett riktigt fäste på den svenska arbetsmarknaden gör ungdomsarbetslösheten till ett 

allvarligt samhällsproblem. Vad händer med unga som gång på gång nekats till arbete, kanske 

tvingas de välja mer negativa referensramar som t.ex. kriminalitet för att upprätthålla i en god 

ekonomi.

Studiens resultat visar att de flesta av informanterna upplever situationen som arbetslös som 

besvärlig och påfrestande. Mycket av denna frustration grundar sig i att deras kvalifikationer 

inte motsvarar arbetsgivarens krav och att de därmed inte ges möjligheten till arbete. 

Arbetsgivarnas krav på erfarenhet ger upphov till tankar om att det är lönlöst att utbilda sig, 

man kan fråga sig vad samhället sänder för signal till dagens unga när utbildning inte längre 

är tillräckligt för att få en fot in i dagens arbetsmarknad, vad händer egentligen när den yngre 

generationen börja tänka att det är meningslöst att utbilda sig? Jag tror att detta tankesätt kan 

ha negativa påföljder för samhället.  Fyra av fem intervjupersoner har mer eller mindre känt 

sig deprimerade eller nedstämda. Nedstämdheten beskrivs som ett återkommande och inte ett 

bestående tillstånd. Hoppfulla perioder varvas av perioder av misströstan. Andra besvär i 

samband med arbetslösheten som informanterna berättar om är trötthet, orkeslöshet, passivitet 

och sömnbesvär. Vidare visar resultaten att tid i arbetslöshet har betydelse för hur situationen 

upplevs, de av informanterna som har stått utan arbete under längre tid upplever situationen 

som mer betungade.  Miriam som är den av informanterna som har varit arbetslös under 

kortas tid, 5 månader, upplever inte att hennes välbefinnande har påverkats i lika hög grad 

som många av de övriga informanterna.  Studiens resultat tyder även på att de som värdesätter 
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ett arbete allra mest, lider mest av att vara arbetslös. Att många av de unga emellanåt drabbats 

av sämre psykisk välbefinnande var inte helt oväntat, resultaten ligger i linje med den tidigare 

forskningen och min egen förförståelse.  För mig var det dock intressant hur många av de 

unga ändå lyckats hålla hoppet i liv och aktivt söker arbete ihop om att tillslut erhålla ett jobb.

Resultatet visar också att för de flesta har arbetslösheten medfört försämrade hälsovanor, 

många äter sämre och rör sig mindre. Ingen anser dock att arbetslösheten har försämrat deras 

kroppsliga hälsa. Min tolkning är dock att en mer långvarig arbetslöshet som karakteriseras av 

försämrad psykisk välbefinnande samt försämrade hälsovanor, på längre sikt kan medföra 

problem för den fysiska hälsan. Vidare visar resultaten att arbetslösheten för de allra flesta har 

medfört social isolering.  De träffar inte särskilt många människor under dagen och dagen är 

inte fylld av aktiviteter. Detta beror delvis på att den dåliga ekonomin försvårar möjligheterna 

att ha en meningsfull tillvaro. att delta i samhällslivet, knyta kontakter etc. kostar pengar. För 

övrigt så skiljer det sig en hel del gällande orsaken till att ungdomarna har dragit sig ifrån 

omgivningen. Någon berättar att det har att göra med att hon inte har lust att träffa andra och 

vara social, medan en annan undviker att gå ut under dagen av oro att andra ska känna av att 

hon är arbetslöshet. En tredje berättade att hon försökte spendera sin tid på annat, men var så 

fokuserad på jobbsökande att allt annat lades på is. Vidare visar resultaten visar att 

arbetslösheten inte har påverkat ungdomarnas ekonomi särskilt mycket, vilket har att göra 

med att de flesta bor hemma och får ekonomiskt stöd av föräldrarna. De tycker dock inte om 

att behöva vara beroende av sina föräldrar och är återhållsamma med ekonomin. 

Långvarig arbetslöshet sätter självbilden på hårda prov. Flera av ungdomarna berättar att 

arbetslösheten haft en negativt inflytande på deras självförtroende och på självbilden. De ser 

alltså inte på sig själva på samma sätt som innan de blev arbetslösa. Ett genomgående tema 

bland dessa informanters svar är att de inte har speciellt mycket emotionellt stöd från

familjen. Endast en av informanterna har erfarenhet av nedvärderade attityder av andra, 

individen i fråga anser att de nedvärderande attityderna har bidragit till ett sänkt 

självförtroende. Ytterligare faktorer som intervjupersonerna berättar bidrar till en negativ 

självbild är att inte uppfylla de krav och förväntningar omgivningen har på dem och känslor 

av att vara underlägsen eller mindre värd. Att dra sig tillbaka från omgivningen och ljuga om 

arbetslösheten tycks vara ett sätt för de arbetslösa att skydda sig från de skamkänslorna som är 

förknippad med arbetslösheten. Gemensamt för de som lyckas behålla en positiv självbild är 

att de har mycket stöd från den närmsta omgivningen och att de ser samhället som problemet 
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till att de inte har fått ett arbete än. Min tolkning är att stöd från den närmsta omgivningen 

fungerar som skyddsfaktor vid arbetslöshet.

De flesta ägnar större del av sin tid till att söka arbete. De vill till varje pris finna ett arbete. 

De som aktivt söker efter arbete, är de som är förhållandevis optimistiska om deras 

möjligheter till få ett arbete. Trots detta kan de emellanåt känna en viss hopplöshet. I 

resultaten framkommer det att framtidstron är kopplad till utbildningsnivå, de av mina 

intervjupersoner som har lägre utbildning är mindre hoppfulla om deras chanser till arbete.  

Det är känt att utbildning ökar chansen till att få ett arbete, detta tolkar jag som orsaken till att 

de med längre utbildning upplever att deras möjligheter till arbete är begränsade. Samtidigt 

visar resultaten att en längre arbetslöshet tillslut kan leda till handlingsförlamning, man blir 

ambivalent och vilsen, vilket sin tur leder till att den arbetslöse knappt söker något arbete. Det 

finns en inre logik i detta, att gång på gång bli avisad på jobb kan inte vara lätt, i synnerlighet 

i ung åldern då man försöker finna sin plats och roll i samhället. Informanterna anser att det är 

viktigt att ha ett arbete, för att vara produktiv i samhället. Den ekonomiska aspekten hamnar 

lite i skymundan, vilket jag tolkar har att göra med att unga har mindre finansiella krav, 

skyldigheter och åtaganden, då föräldrarna finns med som ekonomisk stöd.  De flesta vill 

arbeta för att känna att de bidrar till samhället, för att få bekräftelse, känna samhörighet och 

att de utvecklas som personer. Men framförallt för att återfå rutiner samt strukturen i tillvaron. 

Detta är något som de unga har förlorat till följd av arbetslösheten. 

Man kan konstatera att mycket av min studies resultat ligger i linje med den tidigare 

forskningen. Jag vill dock understryka att det i tidigare forskning inte finns lika stark betoning 

vad det gäller arbetslöshetens påverkan på självförtroendet och självbilden. Min studie har 

visat att stöd från den närmsta omgivningen fungerar som skyddsfaktorer, den lindrar risken 

att drabbas av ett sämre självförtroende och negativ självbild vid arbetslöshet.

Min studie visar även att det främsta anledningen till att unga vill ut i arbete är för att de vill 

vara produktiva, bidra till samhället och känna att de utvecklas på ett personligt såväl som på 

professionellt plan. Den ekonomiska aspekten är inte det viktigaste för ungdomarna. 

Metoddiskussion
Min uppfattning om samtliga intervjuer är att de var öppna med att dela med sig om sina 

tankar och funderingar kring arbetslösheten. Jag tror att det skulle ha varit svårare att fånga 

upp dessa tankevärdar med kvantitativ data, då hade jag dessutom gått miste om att ta del av 

informanteras kroppspråk, ansiksuttryck, tonläge allt sådant som i sig berättar en hel del 
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också. Att få tag på intervjupersoner var betydligt mer tids- och resurskrävande än vad jag 

hade anat. Jag underskattade problemen med att hitta lämpliga intervjupersoner. Jag fick inte 

tag på 5 som var arbetslösa och som ville bli intervjuade i tid.  Detta är anledningen till att två 

av intervjupersonerna har anställning Till en början var jag något tveksam till att intervjua två 

personer som hade anställning, tveksamheten grundade sig i oron över huruvida 

informanterna skulle lyckas att se tillbaka på en situation som inte längre var aktuell. Jag 

anser dock att de lyckades att göra det, vilket kan ha att göra med att det inte var länge sedan 

informanterna i fråga stod utan arbete. Mycket av det som dessa intervjupersoner berättade 

om arbetslöshetssituationen, kände jag dessutom igen i övriga informanters utsagor. 

Skillnaden mellan de unga med anställning och de utan var att jag att de som inte längre vad 

arbetslösa hade reflekterat en hel del över arbetslösheten, de hade många reflektioner och 

tankar vilket gav både längre och rikare intervjuer.

Under ett tidigare stadium i forskningsprocessen var jag med om en händelse, som jag var 

osäker på om huruvida jag skulle ta med i uppsatsen eller inte. Men efter många om och men 

så anser jag det är en händelse som är relevant att belysa eftersom det kan ha påverkat 

möjligheterna att få intervjupersoner att delta. I min jakt på intervjupersoner för studien 

besökte jag en av Stockholms arbetsförmedlingar, där jag talade med en arbetsförmedlare om 

möjlighet att få hjälp med fått tag på intervjupersoner. Arbets-förmedlaren i fråga började då 

tala om varför många unga är arbetslösa, vilket enligt henne beror på att de är lata. Under 

loppet av några minuter drog hon alla unga arbetslösa över en kam, och stämplade dem som 

lata. För mig var det oroväckande att en individ som dagligen arbetar med arbetslösa har den 

tanken, och jag blev ännu mer motiverad att skriva denna uppsats i hopp om att denna skulle 

förmedla en bild av hur unga kan uppfatta arbetslöshetssituationen, vilket i sin tur kan 

förändra hur en del tänker om arbetslösa, i synnerlighet de som arbetar med denna grupp av 

människor. Det finns alltså en möjlighet att arbetsförmedlingens arbetsmetoder och attityder 

på ett negativt sätt bidragit till viljan att bli intervjuad om sin situation. 

Förslag till vidare forskning
Att en ung arbetsför person är osäker på om hon överhuvudtaget vill arbeta förvånade mig, 

och jag tror jag hela tiden försökte hitta förklaringar till detta tankesätt. För inte kan en individ 

på något vis tycka att det är skönt att vara utan arbete? tänkte jag. Jag tänkte att det kanske var 

någon slags försvarsmekanism, avvisa för att slippa smärtan av att bli avvisad gång på gång.  
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Att med andra ord förtränga känslor för att man inte ska må dåligt.  Men behöver den 

arbetslöse alltid må dåligt av arbetslöshet? kan det vara så att arbetslöshet även kan medföra 

en del positiva upplevelser? Förslag på vidare forskning skulle vara att studera vilka positiva 

upplevelser som är förknippad med arbetslösheten. Arbetslöshet förknippas ofta med känslor 

av utanförskap, känsla av värdelöshet, skuld, skam, bitterhet, depression, uppgivenhet och 

ilska(Andersson, 2006). Men måste man må dåligt av arbetslöshet?  Finns det delar av 

arbetslösheten som för en del människor ger frihet, lugn och glädje. Detta skulle vara 

intressant att forska vidare på.  Mig veterligen så finns det förhållandevis få studier inom 

arbetslöshetsforskningen som fokuserar på just detta.  En annan intressant aspekt att forska 

vidare på är miljöns betydelse för upplevelsen av arbetslöshet, det vill säga upplevs 

arbetslösheten som mer eller mindre betungande om den arbetslöse är bosatt i ett område där 

majoriteten är arbetslösa. Det skulle vara intressant att göra en jämförande studie, där man 

intervjuar personer som bor i områden där arbetslösheten är hög respektive låg, för att sedan 

jämföra resultaten med varandra. 
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BILAGA 1

Hej!

Mitt namn är Amina Burhan, 23 år och jag går sista året på 
Socionomprogrammet på Stockholms Universitet

Jag skriver just nu mitt examensarbete. Jag har valt att skriva om 
ungdomsarbetslöshet. Syftet med min studie är få en djupare förståelse 
för hur unga arbetslösa mellan 20 – 26 år upplever situationen som 
arbetslös. 

Jag söker nu 3 till 4 personer är mellan 20 – 26 år och som har varit 
arbetslösa i minst 3 månader för intervjuer. Intervjuerna beräknas att 
ta ca 30-45 minuter. Din medverkan är frivillig och du kan när som 
helst avbryta ditt deltagande. Intervjun är anonym och de uppgifter 
som framkommer i intervjun behandlas konfidentiellt.  Ditt namn 
kommer att bli fingerat i den färdiga uppsatsen. 

Är du intresserad av att medverka? Skicka ditt namn och nummer till. 
e-postadress. Så kontaktar jag dig för vidare information.

Med vänliga hälsningar

Amina Burhan
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BILAGA 2

Hej!

Tack för att du vill medverka i min studie.  Jag är en student som läser 
sista året på Socionomprogrammet på Stockholms universitet och 
intervjun kommer att användas i min c-uppsats. Syftet med studien är 
att få en djupare förståelse för hur unga arbetslösa upplever sin 
situation och hur de ser på sig själva i egenskap av arbetslösheten.
Vad har ni unga för tankar och erfarenheter kring situationen?

Intervjuerna beräknas att ta ca 45 minuter och kommer att bandas in, 
detta för att underlätta det fortsatta arbetet med materialet. Jag 
kommer att radera innehållet från banden efter transkriberingen(då jag 
överför intervjusamtalet till skriftlig text). Personer som kommer ha 
tillgång till intervjumaterialet är jag som är författare till C-uppsatsen 
och min handledare Katarina Piuva från institutionen för socialt 
arbete, Stockholms universitet. Intervjun är anonym och uppgifterna i 
intervjun är konfidentiella, vilket innebär att man i uppsatsen inte 
kommer att kunna identifiera vem du som medverkar är. Ditt namn 
kommer att bli fingerat i den färdiga uppsatsen. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din 
medverkan i undersökningen. Om så önskas får du gärna läsa igenom 
intervjuerna och komma med synpunkter på dem innan publicering av 
uppsatsen. 

Om du har några frågor kan du höra av dig till mig på:

Mobiltelefonnummer 
e-postadress

Med vänliga hälsningar

Amina Burhan
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BILAGA 3 

Intervjuguide

Inledning
- Presentation av mig 
- Presentation av studie
- Etiska riktlinjer
- Har ni några frågor innan vi börjar?

Inledande frågor
- Ålder?
- Hur länge har du varit arbetslös? 
- Hur har denna tid varit?

Tema 1: Vardag
- Hur ser din vardag ut?
- Hur fyller du din dag?
- Hur många timmar i veckan ägnar du åt jobbsökande?

Tema: 2 Syn på arbete
- Hur ser du på arbete?
- Är det viktigt för dig att ha ett arbete?
- Vad är den främsta orsaken till att du vill arbeta?
- Hur tror du att ett arbete skulle förändra ditt liv, din vardag?

Tema 3: Har har arbetslösheten påverkat dessa aspekter i ditt liv?
- Ekonomi
- Hälsa
- Hälsovanor
- Sociala relationer
- Fritidsaktiviteter
- Delaktighet i samhället.

Tema 4: Självbild
- Hur ser du på dig själv?
- Har din självbild ändras sedan du blev arbetslös?
- Hur tror du andra människor ser på dig och din situation? 
- Påverkar vad andra tycker din självbild?
- Hur ser du på andra som befinner sig i samma situation?
- Har du upplevt nedvärderande attityder av andra har att göra med din arbetslöshet?
- Vad har du för tankar om din status i samhället? 
- Hur är det med ditt självförtroende?
- Hur känner du dig i möte med dina vänner och bekanta?

Tema 5: Framtiden
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- Hur upplever du på dina möjligheter att finna ett jobb?
- Hur tror du att ditt liv kommer att se ut om ca 5 år?

Avslutning
Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga innan vi avslutar intervjun?
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BILAGA 4

Intervjuguide

Inledning
- Presentation av mig 
- Presentation av studie
- Etiska riktlinjer
- Har ni några frågor innan vi börjar?

Inledande frågor
- Ålder?
- Hur länge var du arbetslös? 
- Kan du berätta vad du har för minnen av den tiden?

Tema 1: Vardag
- Hur såg din vardag ut?
- Hur fyllde du din dag?
- Hur många timmar i veckan ägnade du åt jobbsökande?

Tema 2: Syn på arbete
- Hur ser du på ett arbete?
- Vad har arbetet för betydelse för dig?
- Vad är den främsta orsaken till att du vill arbeta?
- Vad ger ett arbete dig?

Tema 3: Hur har arbetslösheten påverkat dessa aspekter i ditt liv?
- Ekonomi
- Hälsa
- Hälsovanor
- Sociala relationer
- Fritidsaktiviteter

Tema 4: Självbild
- Hur såg du på dig själv under arbetslösheten?
- Har din självbild ändras sedan du fick ett arbete?
- Hur tror du andra människor såg på dig och din situation när du var arbetslös? 
- Påverkade vad andra tyckte din självbild?
- Hur ser du på andra som befinner sig i arbetslöshet?
- Har du några minnen av nedvärderande attityder från andra som har att göra med att du 

var arbetslös?
*Om ja hur fick det dig att känna?

- Vad hade du för tankar om din status i samhället? 
- Hur var det med ditt självförtroende under arbetslösheten?
- Hur kände du dig i möte med dina vänner och bekanta?
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Framtiden
- När du var arbetslös, hur upplever du på dina möjligheter att finna ett jobb?

Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga innan vi avslutar intervjun?


