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Sammanfattning 

Uppsatsen är arbetskritisk till sin ansats och undersöker hur arbete samt arbetslöshet upplevs 

av arbetslösa, och hur de upplever att de själva och arbete/arbetslöshet framställs i samhället. 

Den tar upp hur de intervjuade arbetslösa gör för att bevara självständighet och självaktning. 

Den undersöker även i vilken utsträckning de intervjuade engagerar sig i grupp för att 

gemensamt försöka ändra sin situation. 

Studien är av kvalitativt slag, baserad på fem intervjuer med arbetslösa. Uppsatsen har 

följande tre frågeställningar; 1. Vad anser de arbetslösa att arbetet har för betydelse i dagens 

samhälle? 2. Hur upplever de att arbetslösa och arbetslöshet framställs, samt vad har de för 

syn på sina möjligheter att förändra samhällets ekonomiska och sociala organisering? 3. Vilka 

strategier använder man sig av som arbetslös för att bevara självständighet och självaktning? 

Studien har fem övergripande delar. I inledningen ges en introduktion till uppsatsen med 

syfte, frågeställningar, avgränsningar och begreppsförklaringar. I teoriavsnittet definieras 

arbete, framväxten av den moderna synen på arbete och mekanismer bakom varför vi 

förhåller oss till arbete och arbetslöshet som vi gör. I data- och metodavsnittet redogörs för 

hur datainsamlingen gått till, genomförande av analys, samt vilka tänkbara felkällor som 

finns. Under rubriken Resultat och analys presenteras fynd från studien. De visar att i relation 

till normen om att arbete är centralt och viktigt, betraktas arbetslöshet som något negativt. De 

intervjuade både reproducerar denna norm och finner alternativ till den. På ett individuellt 

plan kan man hitta lösningar som ger ett tillfredställande liv, men man blir ofta bemött med en 

nedlåtande attityd. På ett strukturellt plan har arbetslösa låg social status. Det är svårt att 

organisera sig för att ändra på situationen. I diskussionen förs ett resonemang kring de 

viktigaste resultaten. De arbetslösa ser sig varken som offer, eller är villiga att ta ett arbete 

som upplevs meningslöst. Det är betydelsefullt för hälsan och självaktningen att behålla ett 

visst mått av egenmakt. Moral är viktigt och att fuska med bidrag eller arbeta svart är inte ett 

alternativ. Samhället ses som individualiserat, avsaknaden av ett gemensamt ”vi” gör att 

individer agerar enskilt (om de agerar) snarare än i grupp. 

Nyckelord 
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Inledning 

I ett samhälle där arbete många gånger framstår som en måttstock på en människas värde och 

mot bakgrund av en generellt sett stigande arbetslöshet, har jag blivit intresserad av hur vi 

som individer och samhälle ser på arbete och arbetslöshet, samt hur vi reagerar om vi själva 

blir arbetslösa. Går vi under eller gör vi motstånd? Hur påverkas vår självbild och syn på 

moral? Vilka sociala mekanismer ligger bakom vårt förhållningssätt?  

Uppsatsens syfte är att genom intervjuer undersöka vilken syn personer som befinner sig i 

arbetsmarknadsprogram har på arbete och arbetslöshet och att ta reda på hur de uppfattar och 

förhåller sig till samhällets normer om detta.  

En uppsats som studerar tankar, känslor och upplevelser förknippade med arbetslöshet med 

utgångspunkt i arbetslösas egna utsagor, gränsar till det socialpsykologiska ämnesområdet. 

Men jag vill hävda att uppsatsen i första hand är sociologisk därför att jag har undersökt hur 

man hanterar arbetslösheten utifrån grupptillhörighet och vilka sociala processer (i relation till 

samhället) man då berörs av. Jag har avgränsat mig till att studera arbetslösa som grupp, utan 

att jämföra likheter-olikheter mellan män och kvinnor, ålder, etnicitet och liknande kategorier. 

Tid är ett begrepp som diskuteras mycket, särskilt inom arbetskritisk forskning. Det är också 

ett tema jag tyvärr tvingats välja bort, p.g.a. en C-uppsats begränsade omfattning. 

Frågeställningar: 

 Vad anser de arbetslösa att arbete har för betydelse i dagens samhälle? 

 Hur upplever de att arbetslösa och arbetslöshet framställs, samt vad har de för syn på 

sina möjligheter att förändra samhällets ekonomiska och sociala organisering? 

 Vilka strategier använder man sig av som arbetslös för att bevara självständighet och 

självaktning? 

Ämnet arbetskritik har varit särskilt aktuellt i samhällsdebatten under 2015 i och med 

sociologen Roland Paulsens nyutkomna bok Vi bara lyder – en berättelse om 

Arbetsförmedlingen (2015). Rasmus Fleischer skriver att ”Kritik är ett begrepp som handlar 

om att fastställa gränserna för något, i såväl teori som praktik” (2013:97) Men begreppet 

arbetskritik kan innefatta många olika typer av forskning och ståndpunkter. Gemensamt för de 

olika perspektiven (och det gäller även för denna uppsats) är att det används som en ansats för 
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att problematisera arbete, istället för arbetslöshet vilket tidigare varit vanligt när man studerat 

arbete som fenomen. 

Jag har valt att i uppsatsen som regel använda ordet arbete istället för jobb, utom i fall då det 

finns vedertagna uttryck som t.ex. ”extrajobb”. Detta därför att vi på svenska inte gör någon 

skillnad mellan arbete och jobb. På engelska däremot kan det användas på ett annorlunda sätt, 

och det syns också i översättningen av ordet i Standings bok Prekariatet – Den nya farliga 

klassen (2013). Richard Sennett förklarar i boken När karaktären krackelerar – Personliga 

konsekvenser av att arbeta i den nya kapitalismen ordets etymologi: ” Ordet jobb, kommer av 

engelskans ”job” som på trettonhundratalet betecknade en klump eller ett stycke av något 

som kunde fraktas omkring.” Vidare skriver han: ” Flexibiliteten återupplivar i dag denna 

ålderdomliga innebörd av ordet, då vi människor under loppet av ett liv utför lösryckta, 

styckvisa arbetsuppgifter ” (1999:17).  

Frågeställning 2 och dess delfråga ”Vad arbetslösa har för syn på sina möjligheter att förändra 

samhällets sociala och ekonomiska organisering?”, behöver förtydligas. Jag har velat veta hur 

de intervjuades engagemang i det offentliga livet ser ut. Man skulle kunna tänka sig att de 

blivit mer aktiva politiskt och i föreningar som försöker påverka opinionsmässigt, både som 

ett sätt att försöka utöka sitt livsutrymme då det krympt på det arbetsmässiga planet, och som 

ett sätt att påverka de förutsättningar man har som tillhörande gruppen arbetslösa. Formellt 

engagemang behöver det inte nödvändigtvis vara, kanske har man hittat lösningar där man 

hjälper varandra genom att organisera sig informellt (så som i exemplet från Spanien som 

förekommer senare i uppsatsen) för att på så vis slippa olika typer av beroende gentemot 

myndigheter t.ex. 

Begreppsförklaringar (Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan, 2015) 

Jobb- och utvecklingsgarantin kallas ofta för Fas 3, men den består av tre faser där man får 

hjälp med att skriva CV, coachning och liknande. Om man har varit arbetslös i 90 veckor som 

deltagare i ett arbetsmarknadsprogram (t.ex. Jobb- och utvecklingsgarantin) når man Fas 3 

och är berättigad till praktik hos en anordnare, eller en annan organisation. 

Aktivitetsstöd får man när man deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. D.v.s. man har 

gått arbetslös en längre tid och är med i t.ex. Fas 3. 

Aktivitetsersättning får man vid nedsatt arbetsförmåga och det är en tidsbegränsad ersättning 

till unga personer som har en sjukdom eller någon annan funktionsnedsättning som gör att de 

inte kan arbeta. Arbetsförmågan ska vara nedsatt under minst ett år.  
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Sjukersättning (för försäkrade 30-64 år) kan beviljas när Försäkringskassan gör 

bedömningen att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom. 

Arbetsförmågan ska vara stadigvarande nedsatt, det vill säga för all överskådlig framtid. Alla 

rehabiliteringsmöjligheter ska vara uttömda. 

Sjukpenning kan den få som inte kan arbeta på grund av sjukdom på normalnivå.  

Teori och tidigare forskning 

Detta avsnitt redogör för tidigare forskning kring synen på arbetslöshet – och upplevelser av 

arbetslöshet, samt teori kring hur arbete kan definieras, framväxten av den moderna synen på 

arbete och mekanismer bakom varför vi förhåller oss till arbete och arbetslöshet som vi gör. 

Tidigare forskning 

Arbetslöshet är ett brett forskningsfält. Vid en sökning på Google Scholar fick jag på de 

svenska orden ”hantera arbetslöshet” 7 170 träffar för åren 2010–2015. Det handlar ofta om 

studier där arbetslöshet ses om ett problem, t.ex. arbetslöshet och hälsa, arbetslöshet och 

ekonomisk utsatthet, arbetslöshet och skam.  

En pionjärstudie (Jahoda m fl., 2014:10) som direkt vände sig till arbetslösa och ställde frågor 

om hur deras situation såg ut och påverkade dem, var den numera klassiska De arbetslösa i 

Marienthal. Marienthal är ett litet samhälle i Österrike och studien genomfördes i 

efterdyningarna av den världsomspännande ekonomiska krisen på 1930-talet där ortens största 

arbetsgivare fick lägga ner sin fabrik, vilket ledde till massarbetslöshet. Det resultat forskarna 

fick fram var att det fanns ett tydligt samband mellan ekonomiska och psykiska förhållanden. 

De delade in de arbetslösa i fyra grupper: ”de obrutna”, ”de resignerade”, ”de förtvivlade” och 

”de apatiska”. De apatiska som hade sämst ekonomi, mådde även sämst. Det man även fann 

var att socialt engagemang minskade (ibid:180). Man kunde tänka sig att det var tvärt om, att 

man lånade fler böcker, blev medlem i fler föreningar i och med ökad fritid. Men det var 

motsatsen som skedde. Världen blev mindre. Från att ha varit en ort där många var aktiva 

politiskt, där man hade ett föreningsliv baserat på åsikter och kultur, riktades engagemanget 

främst mot organisationer som kunde erbjuda ekonomiska fördelar (t.ex. kyrkliga 



 

 4 

välgörenhetsorganisationer) eller intresseföreningar utan opinionsbildande ambitioner (t.ex. 

idrottsföreningar). Men människors åsikter försvann inte, bara åsikternas roll som drivkraft. 

Forskarnas slutsats var att arbetslösheten i sig är belastande, utöver den fattigdom den kan 

medföra. De menade att ”lönearbetet har latenta funktioner: tidsstruktur, delade erfarenheter, 

kollektivt syfte, social status och identitet, samt krav på regelbunden verksamhet.” (ibid:182). 

De ansåg att i ett kapitalistiskt samhälle är arbete och lön ett bevis på att man är behövd och 

det går utöver individuell tillfredställelse.  

Skam är också något som ofta förknippas med arbetslöshet. I en modernare artikel – 

Understanding the health consequences of unemployment – the finance/shame model baserad 

på ett flertal studier, visar Starrin m fl. (1999) på liknande resultat som Jahoda m fl. (2014), 

nämligen att den som har sämre ekonomi p.g.a. arbetslöshet och som utsätts för fler 

skamanknutna upplevelser i sin interaktion med omgivningen, också som regel har en sämre 

psykisk-psykosomatisk hälsa. Starrin m fl. (1999) knyter sämre ekonomi till att man oftare 

utsätts för situationer som relaterar till skam, och att skammen över att vara arbetslös i sig 

samt skamfyllda upplevelser i bemötandet från omgivningen (t.ex. myndigheter) gör att man 

får en sämre hälsa. 

Forskning där man problematiserar arbete snarare än arbetslöshet, har det dock gjorts mindre 

av. På sökordet arbetskritik, utan specificerad tidsperiod, fick jag på Google Scholar upp 13 

träffar. Studien som jag använt som förlaga till denna uppsats: Maria Anderssons etnologiska 

avhandling Arbetslöshet – Arbetsfrihet: Moral, makt, motstånd (2003), undersöker hur 

arbetslösa förväntas uppträda och vilka egenskaper de förväntas ha, samt hur man med 

lönearbetet som utgångspunkt gör arbetslöshet till ett problem. Men hon kallar inte sin 

avhandling arbetskritisk. Andersson finner att det finns en ”svart diskurs” och att arbetslösa 

både hotas av diskursen och samtidigt reproducerar den. Hon visar också att det finns ett 

generellt motstånd hos de arbetslösa, mot eliten (politiker, arbetsgivare m fl.) mot myter om 

arbetslöshet, och den moderna synen på arbete. Andersson ser även ett slags motstånd i ett 

ömsesidigt givande och tagande där man på olika vis hjälper varandra medvetet eller 

omedvetet, t.ex. ekonomiskt. Dessutom ser hon ett ideologiskt motstånd som ter sig olika för 

kvinnor och män, där det för kvinnor kan finnas en utväg i en ”nygammal identitet som 

hemmafru” (Andersson, 2003:154) som gör att de lättare kan finna sig till rätta som arbetslös.  
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Den forskning jag funnit som definierar sig som arbetskritisk har studerat arbetslivets 

baksidor som t.ex. Roland Paulsen i sin avhandling om maskning, Empty labor: Subjectivity 

and idleness at work från 2013. Guy Standing har gjort studier som syftat till att försöka skapa 

ett ramverk för en ny typ av arbetsdelning och om detta finns bl.a. att läsa i tidskriften 

Development and Change (september 2014) under titeln ” Understanding the precariat 

thorough labour and market”. Richard Sennett har skrivit den redan nämnda längre essän När 

karaktären krackelerar - Personliga konsekvenser av att arbeta i den nya kapitalismen 

(1999), baserad på bl.a. på samtal med en grupp uppsagda män från IBM. Under kommande 

stycken i detta avsnitt kommer resonemanget från dessa studier att utvecklas.  

Vad är arbete? 

Arbete som begrepp är svårt att definiera, det är mycket mångfacetterat. Vad som betraktas 

som lönearbete varierar mellan nationer och över tid. Under en lång tid ansågs barnuppfostran 

vara en del av familjelivet och inte arbete. Sedan började kvinnorna yrkesarbeta och då 

behövdes barnomsorg, vilket gjorde barnuppfostran till ett arbete (Paulsen, 2010:14). 

Arbete har inte alltid varit något eftersträvansvärt. I antikens Grekland skiljde man enligt 

Standing (2013: 26) på några olika begrepp: 

”Jobb”– det produktiva arbetet, som var något slavar och ”icke-medborgare” ägnade sig åt. 

”Schole” – betydde både fritid och lärande, där fritid var lek och avkoppling och lärande 

kunskap, som uppstod ur reflektion, stillhet och aktivt engagemang (ibid, 2013:176). 

”Praxis” – det re-produktiva arbetet i och kring hemmet. Det var ett arbete som bedrevs för 

arbetets egen skull och för att stärka banden till omgivningen. Det var alltså både ekonomiskt, 

socialt och ömsesidigt. Ofta var deltagande i det offentliga samhällslivet en del av praxis 

(ibid, 2013:26). 

Filosofen Hanna Arendt (1988: 110) analyserar antikens syn på arbete och skiljer mellan det 

arbete som utförs av nödvändighet, för överlevnad, och det arbete som utövas för dess egen 

skull. Allt som måste göras, menar hon att grekerna ansåg vara slavgöra. Där fanns inget av 

dagens syn på arbete som ett område för självutveckling och status. Paulsen (2010:23) 

refererar till Arendts resonemang och skriver att de fria aktiviteterna, som utövades av fria 

män, praktiserades för sitt egenvärde och kunde inte kategoriseras som ”arbete”. Det vore att 

instrumentalisera aktiviteter (d.v.s. göra något till redskap för något annat) som i sig är 

värdefulla.  
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Standing är tillsammans med både Arendt (1988) och Paulsen (2010) kritisk till dagens 

arbetsnorm och ser som en av tjugohundratalets viktigaste uppgifter ”att rädda det arbete som 

inte är jobb och den fritid som inte är lek” (Standing, 2013:26) Det re-produktiva arbetet som 

Standing syftar på här, liknar det grekerna kallade praxis. Det vill säga ett arbete där man 

själv äger sitt handlande, och utför sysslor i ett slags ömsesidighet med sin omgivning, som 

man tycker är meningsfulla utan att underordna sig själv eller andra sin vilja. Det vi gör idag 

när vi är lediga är ofta att koppla av genom att konsumera. En ”passiv lek” (ibid, 2013:196) 

där vi söker omedelbar behovstillfredsställelse utan att orka göra något som kräver 

koncentration eller planering.  

Framväxten av dagens syn på arbete 

Arbetskritiken som jag använder som utgångspunkt i detta arbete, ifrågasätter dagens 

paradigm, om lönearbete som en oreflekterad lösning på många sociala problem i samhället.  

Som samhället ser ut idag, arbetar vi inte längre för att vi måste av materiella skäl. Istället har 

vi en överproduktion, som leder till en överkonsumtion. Att människor är fattiga och svälter 

beror på att fördelningen av tillgångar är snedvriden (Paulsen, 2010:49). Produktiviteten i 

samhället har ökat med det dubbla sedan 1970-talet (Paulsen 2015:35). Det man behövde två 

personer för att utföra på 1970-talet, behövs det bara en person för att utföra idag. Nu är även 

robotarna på frammarsch, och i samhällsdebatten talas det om hur ett stort antal 

arbetstillfällen kommer att försvinna (Schlaug, 2013:43). Det finns inte arbete till alla som vill 

ha idag, och kommer heller inte att finnas i framtiden. Det är därför politiker talar om att 

skapa arbetstillfällen och satsar stora pengar på det. Vi arbetar, om man använder Paulsens 

glasögon, för arbetets egen skull. Detta kallar han för ”arbetsideologi” (Paulsen 2010:21). 

Framväxten av arbetsideologin började redan på 1600-talet i samband med protestantismens 

genomslag. Det är i kölvattnet av denna som man börjar betrakta rikedom som en symbol för 

hårt arbete och fattigdom som ett resultat av lättja (ibid, 2010:29). 

Ekonomhistorikern Malin Junestav (2004: 21-25) redogör för tre arbetslinjer som var och en 

under 1900-talet varit av övergripande betydelse för sättet att se på arbete: ”Kontroll- och 

disciplineringsperspektivet” t.o.m. 1930-talet då arbetarna kontrollerades och disciplinerades, 

inte sällan genom att kuvas till lydnad med våld, men också genom att arbetet bröts upp i 

enformiga korta moment och att tiden fick styra individen och inte tvärt om. Från 1930- till 

1960-talet var det rådande paradigmet ”självhjälps- och uppfostringsperspektivet”, då staten 
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genom en bekräftande attityd skulle hjälpa arbetarna att hjälpa sig själva. Från 1960- till 1990-

talet stod ”rättighetsperspektivet” i fokus, då arbete blev ett ansvar för samhället. 1990-talets 

ekonomiska kris har enligt Paulsen (2010:55) inneburit en ny dragning åt kontroll- och 

disciplineringsperspektivet, om än under mer dolda manipulativa former. D.v.s. man 

kontrollerar och disciplinerar inte längre genom våld, utan genom olika typer av 

legitimeringsstrategier (mer om detta nedan). 

Dagens Arbetslinje kan definieras som att: 

 ”de som kan arbeta och bidra till sin egen och andras försörjning också skall ha möjlighet att göra 

detta. Genom denna princip prioriteras aktiva åtgärder i form av arbete, praktik eller utbildning 

framför enbart utbetalningar av kontanta ersättningar.” ( SOU 2005:10). 

Ett av Arbetslinjens grundläggande antaganden är enligt Paulsen ”att lönearbetet har en 

omistligt god inverkan på vår mentala och fysiska hälsa.” ( 2010:54). Den vänder sig mot 

tanken på en inkomst utan motprestation. Ett exempel på en inkomst utan motprestation är 

medborgarlön, en kontantutbetalning till alla medborgare, som i ett tänkt scenario utgår på 

samma vis som det icke-behovsprövade barnbidraget till alla barn i Sverige.  

”Vi bara lyder” 

I Philip Hansens bok Hannah Arendt, politik, historia och medborgarskap, diskuterar Hansen 

något som han kallar ”legitimeringsstrategier”. Det kan man säga är metoder som makthavare 

använder för att öka människors villighet att acceptera olika typer att levnadsvillkor. Alltså 

värdesystem som lär människor att ”hålla sig till de beteenderegler som råkar gälla vid en 

given tidpunkt i ett givet samhälle”( Hansen, 1993:261) i stället för att tänka kritiskt. 

Legitimeringsstrategierna har som jag skrev tidigare blivit mer manipulativa. Om våld var ett 

vanligt sätt att disciplinera arbetare under början av 1900-talet, kan man med paradigm som 

Arbetslinjen idag få människor att ställa upp på de premisser man erbjuder. Medborgarna blir 

enkelspåriga. Enligt Christer Sanne (2006) leder detta till en ”rekyleffekt”. Människor får 

svårt att föreställa sig en arbetsmarknad som ser annorlunda ut, där ökad produktion leder till 

kvalitativ livsförbättring så som mindre arbete, i stället för en ökad konsumtion – en 

kvantitativ förbättring. 
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Att vara oförtjänt – individualisering av skuld 

Begreppsparet ”förtjänta” och ”oförtjänta” är Anderssons (2003:33) översättning av 

”deserving” och ”undeserving poor”. Andersson (ibid:31-33) diskuterar ingående synen på 

aktivitet som utvecklats under industrialismen och 1900-talet. Hon beskriver hur sysslolöshet 

var något som rika, särskilt kvinnor, kunde ägna sig åt. Förutsättningen var att man var 

försörjd. När fattiga var sysslolösa, kallades det lättja. Detta var negativt laddat. Som fattig 

var man tvungen att visa sin ”arbetsvilja” för att vara förtjänt. Man måste visa att det inte var 

ens eget fel att man inte hade arbete och var tvungen att leva på det allmänna. Om man gick 

runt och var allmänt sysslolös, ansågs man vara ”slö, slapp och likgiltig” och var oförtjänt. 

Detta ideal lever kvar än idag menar Andersson (ibid:105), när det gäller synen på aktivitet, 

även om det finns större mångfald nu.  

Andersson kopplar begreppsparet förtjänt och oförtjänt till individualisering av skuld när hon 

beskriver det som hon menar att samhället ser som en ”nödvändig paradox” (ibid:55). I 

Sverige har samhället ansvar för medborgarnas försörjning, men individen anses ha 

skyldighet att ta ansvar för sin situation både mot samhället men också gentemot sig själv. 

Man måste ”övervaka” sig själv så att man inte blir beroende av bidrag, ungefär som när man 

missbrukar en drog. Och man får skylla sig själv om man inte tar vara på de möjligheter som 

erbjuds.  

Samtidigt finns av politiska skäl för att hålla inflationen nere, ett mått som kallas 

jämviktsarbetslöshet. Det är den gräns man anser att arbetslösheten inte får understiga, om 

man vill undvika att inflationen ökar (Weman, 2013:52). I dagsläget är måttet på ca 5–6 

procent (Paulsen, 2015:37). Hur detta mått räknas ut är mycket omdiskuterat och det är svårt 

att svara på om det egentligen uppfyller syftet att hålla inflationen nere. Men det betyder alltså 

att full sysselsättning inte är en politisk målsättning. Vi ska ha en viss andel arbetslösa i 

landet.  

Arbetslösa hamnar i en svår sits. Samhället förväntar sig att man ska arbeta, men man har 

ingen annan än sig själv att lita till i sina ansträngningar att uppnå förväntningarna 

(Andersson, 2003:55). Skulden till arbetslösheten läggs på individen. 
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Att bli anställningsbar 

En viktig del i Jobb- och utvecklingsgarantin är att skriva CV och få coachning i 

arbetssökandet (Paulsen, 2015: 85). Till vad syftar det? Enligt Andersson (2003:49), finns 

denna aktivitet upptagen redan i de handböcker för arbetslösa från 1990-talet som hon har 

studerat, och syftar till att träna sig i att marknadsföra sig själv samt att lära känna sitt inre. 

Om den arbetslöse vet vem han/hon är, kan han/hon lägga upp strategier för vem han/hon vill 

bli och hur han/hon ska ta sig dit. Det kan man likställa med att göra sig ”anställningsbar” – 

en definition av detta är ” en individs kapacitet för rörlighet i arbetslivet” (Aronsson m.fl., 

2012:95). Detta begrepp har blivit något av ett ledord på senare år.  

Moral 

Standing ser en ny klass av arbetstagare växa fram som han kallar prekariatet (de jag har 

intervjuat in denna studie kan man säga tillhör prekariatet). För prekariatet gäller att ”Deras 

arbete är instrumentellt (för överlevnad), opportunistiskt (man tar vad man kan få) och prekärt 

(otryggt)”(2013:27). Tillvaron som en del av prekariatet är ”framtidslös” d.v.s. att planera sitt 

liv blir nästan omöjligt eftersom man aldrig vet när man får ”jobb” härnäst, man får heller 

inget fundament att stå på för att skapa sig ett hem eller en familj. Man får svårare att utveckla 

vänskaper och relationer i privatlivet och på arbetsplatsen.  

Enligt Standing (2013:36–37) väcker detta: 

”Vrede”, därför de flexibla arbeten man är hänvisad till skapar otrygghet, men också därför 

att man saknar möjligheter att bygga meningsfulla strukturer och karriärer. Man upplever 

även en brist i förhållande till de som har god materiell standard. Vreden är oftast passiv. 

”Anomi”, ett slags passivitet och uppgivenhet inför ett yrkesliv av ostimulerande jobb med 

litet egenbestämmande. 

”Oro”, p.g.a. ständig ekonomisk otrygghet. Det kan räcka med att drabbas av otur för att ett 

måttfullt men anständigt liv ska bytas ut mot en tillvaro som hemlös. Människor blir själsligt 

plågade. 

”Alienation”, därför att man inte agerar utifrån egna övertygelser, eller något man kan 

respektera eller uppskatta, utan på order av andra. Samtidigt uppmanas man att känna sig glad 

om man har ett arbete och inte vara negativ. 
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Individualiseringen på arbetsmarknaden gör att man inte kan komma samman och förändra 

sin situation. Det föder också opportunism. 

”Om människor, som socialpsykologerna förmodar, har ett naturligt anlag för tillit och samarbete, 

måste en miljö av oändlig flexibilitet och otrygghet äventyra alla former av samarbete och moralisk 

konsensus. Vi gör vad vi kan komma undan med, agerar opportunistiskt, alltid på gränsen till det 

omoraliska. När vi varje dag hör om hur samhällseliten och kändisarna ostraffat bryter mot 

moraliska koder och när skuggan av framtiden är frånvarande i våra förehavanden blir ett sådant 

beteende enklare att rättfärdiga (Standing, 2013:39) 

I en studie från Eurostat (Eurobarometer, 2014) som bygger på fokusintervjuer med personer 

från sju EU-länder (Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Portugal, Rumänien och Spanien) 

undersöks hur människor hanterat efterdyningarna av finanskrisen 2008. Där finner man att 

svartarbete och bidragsfusk förekommer frekvent. Man anger som skäl att det ger 

extrainkomster därför att man inte ser några andra möjligheter till försörjning, och att man 

därför heller inte känner att man gör något fel. Andra känner att arbete, även om det är 

olagligt, ger en bättre självkänsla därför att man är till ”nytta” för samhället. Detta bekräftar 

Standings antagande ovan. De prekära levnadsförhållandena gör oss benägna att ta moraliska 

risker.  

I Sverige verkar attityderna se något annorlunda ut. I en studie om svenskars uppfattning 

kring bidragsfusk gjord av TNS SIFO (2010), som man jämfört med en liknande studie från 

2007, betraktade de flesta tillfrågade bidragsfusk som något negativt. Det var färre år 2010 än 

det var år 2007 tyckte att det var OK, samt det var färre år 2010 som ansåg att det var 

acceptabelt att arbeta svart. Samtidigt var en av de betydande skillnaderna mellan 2007- och 

2010 års undersökning att det år 2010 var fler som tyckte att det var ett större problem att 

människor inte fick det bidrag de var berättigade till än att man försökte fuska sig till pengar. 

Studiens författare menar att detta kan vara en effekt av det fokus den här typen av frågor 

hade i medier och politisk debatt under perioden mellan mättillfällena.  

Skam och förödmjukelse 

I den typ av kapitalistiskt system som vi lever idag, menar Sennett (1999:195), att beroende 

ses som någonting skamligt. Om man måste vända sig till samhället för stöd betraktas man 

med misstänksamhet, och som ett slags parasit. Den här typen av ideologi som Sennett kallar 

”samhällsparasitism”, men som även skulle kunna kallas legitimeringsstrategi (med Hansens 

ord från tidigare avsnitt), gör att människor skäms.  
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Thomas Scheff (1988) menar att skam hos vuxna är en social känsla som uppstår i relation till 

andra. Den förekommer både i interaktion med andra, men även i individens inre tankevärld 

och den bygger på att man betraktar sig själv genom andras ögon, och utvärderar sig själv 

negativt. ”Den andre” finns alltså alltid med när det kommer till vuxnas skam, men den andre 

behöver inte finnas där i verkligheten och avvisa en, Han/hon kan finnas i ens föreställning 

eller förväntan om hur man kommer att bli bemött. Skam menar Scheff (ibid) är en vuxens 

sätt att utöva självkontroll. Det finns positiva aspekter av att man anser att det är viktigt hur 

man ter sig i andras ögon, det gör att man kan umgås med varandra på ett respektfullt sätt (det 

kan även vara en källa till stolthet som är skammens motpol). Men återkommande, aldrig 

ifrågasatt skam kan ge upphov till en negativ spiral där skam föder skam som i sin tur kan 

föda en rigid konformitet inte bara hos individer utan även hela samhällen. Scheff (ibid) 

diskuterar även psykologen Aschs studier av konformitet. Kortfattat menar Scheff (ibid) att 

när man av rädsla för att uteslutas ur en grupp och därmed känna skam, undviker att 

blottlägga det som man fruktar ska uppfattas som brister hos en själv, både för sig själv och 

för andra, visar prov på konformitet. Om man upplever skam som något ohanterligt och 

kopplat till att man är en ”dålig” människa, är man benägen att böja sig för majoriteten, även 

om dennas uppfattning inte är i linje med ens egen. 

Skam, eller rädsla för skam, kan kopplas till arbete genom den vikt arbetet har i våra liv. 

Sennett (1999:168) menar att oavsett var man befinner sig i samhällshierarkin, så är det 

viktigt att kunna berätta vad man arbetar med, ofta genom att kunna säga vad man har för 

yrke. Att inte ha ett arbete, kan ses som ett misslyckande i ett samhälle där arbetet är så 

viktigt. Sennett (1999: 165-166), menar att det är tabu att misslyckas, och därför pratar vi inte 

om det. Men om man inte pratar om något så ökar fixeringen vid det. Detta gäller även för 

misslyckande, och det som följer på misslyckandet – skammen och känslan av att vara mindre 

värd.  

Sennett (1999) resonerar kring hur man kan komma till rätta med misslyckande och skam, i 

detta fall arbetslöshet, och de begränsningar som det innebär, genom att ”sluta finna sig 

passivt i utvecklingen” (ibid:182) och ta sitt liv i egna händer. Han beskriver det som ett slags 

återupprättande av integriteten, som kan ha ett högt pris då man både går igenom vad andra 

har gjort som tillfogat en sår, men även vad man själv kunde ha gjort för att undvika den 

situation man hamnat i, t.ex. när man har blivit uppsagd från ett företag p.g.a. arbetsbrist (ibid: 

179). 
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Dennis Smith (2001) skiljer skam från förödmjukelse eller förnedring (humiliation). När man 

känner skam menar Smith, betraktar man sig som en del av gruppen. När man blir 

förödmjukad eller förnedrad kan man uppleva skam, men inte alltid, för bl.a. är det inte alltid 

som man betraktar sig som en del av gruppen. Skam menar Smith, fungerar som ett medel för 

att skapa konformitet, d.v.s. att få medlemmar av en grupp att uppföra sig likartat. När man 

förödmjukar eller förnedrar någon syftar detta till att skada, trycka ner, tillintetgöra och att på 

ett eller annat vis skapa ett avstånd mellan över- och underordnad. Det mest betydelsefulla 

som Smith vill betona är att förödmjukelse/förnedring förekommer så fort någon upplever att 

de på ett grundläggande vis betraktas som sämre, eller mindre värda än andra. I ett samhälle 

som tar sin utgångspunkt i principen om mänskliga rättigheter och allas lika värde kan 

känslan av förnedring/förödmjukelse öka (tvärtemot vad man skulle kunna tro), just därför att 

den typen av behandling inte betraktas som ”normal”. En känsla av att bli skadad eller vrede, 

men även cynism är vanliga reaktioner på förödmjukelse/förnedring. 

Metod och data 

I detta avsnitt redogör jag för hur datainsamlingen gått till, vad jag har använt för metod för 

att analysera materialet, samt felkällor. 

Urval av respondenter 

Jag har valt att intervjua arbetslösa beroende på att deras position kan tänkas spegla 

samhällets syn på arbete och arbetslöshet ur ett annat perspektiv än normens. Det är också en 

grupp som sällan kommer till tals. För mitt syfte anser jag därför att intervjuer är det bästa 

sättet att ta reda på hur handlingsutrymmet kan se ut för arbetslösa år 2015. 

Av intervjupersonerna är fyra kvinnor och en man. Två är utlandsfödda och övriga har sin 

vagga i Sverige. De befinner sig alla i spannet 20–60 år. Jag har gett dem fingerade namn. 

Babak, Ewa och Agnete är alla runt 50 år. Ilse är närmare 60, och Lina är närmare 25. 

Jag har gjort fem halvstrukturerade intervjuer med personer som är arbetslösa, arbetslösa och 

sjukskrivna, eller sjukskrivna från arbetslöshet. Alla har någon form av ersättning från 

antingen Försäkringskassan eller Socialtjänsten. Alla arbetstränar eller gör praktik. Fyra av 
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dem befinner sig i Fas 3. En är långtidsarbetslös, men befinner sig i sjukskrivning och har 

aktivitetsersättning. Intervjuerna är gjorda på kaféer och i en möteslokal hos en 

praktikanordnare mellan den 26 mars och den 17 april 2015. För att få tag på intervjupersoner 

var jag med på ett möte hos en anordnare som jag har kontakt med genom mitt arbete och 

berättade att jag sökte intervjupersoner. Sedan fick man anmäla sig till mig om man var 

intresserad. (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:43). Ytterligare två personer fick jag tag på 

genom en annan del av mitt arbete, en av dem är jag bekant med.  

Det är ibland svårt att få tillträde till en grupp som befinner sig i utsatt läge (Svensson & 

Ahrne, 2011: 32). Att jag har kontakt med anordnaren och är något bekant med en av 

personerna, gör det extra viktigt att jag hanterar förtroendet jag fått väl. När jag gjort urvalet 

har det varit viktigt att ingen har stått i beroendeställning direkt till mig. Även min 

arbetsgivare som är en ideell förening är praktikanordnare, men jag har valt att inte intervjua 

någon som i dagsläget gör praktik hos oss. Jag har gjort förfrågningar på fler ställen än de 

ovan nämnda, men det är nästan ett måste att få direktkontakt med intervjupersonen ifråga, 

t.ex. genom att komma ut och informera på en praktikplats, så som jag gjorde, för att få ett 

jakande svar. 

Jag hade två bortfall. En intervjuperson uteblev från en avtalad träff, vilket jag tolkade som att 

hon inte ville vara med och jag hittade en ersättare. En annan bestämde sig efter intervjun att 

hon inte ville delta i studien, eftersom det väckte smärtsamma funderingar hos henne. Denna 

intervju är således inte med i analysen (Öberg, 2011: 65). 

Genomförande  

Uppsatsen är undersökande i sin ansats (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:56) och för att 

komma nära respondenternas egna upplevelser och erfarenheter använde jag en öppen 

intervjuguide och lät intervjupersonerna styra inriktningen i hög grad. Jag har ställt några 

korta bakgrundsfrågor för att komma igång med samtalet. Därefter har jag avhandlat 

områdena arbete, arbetslöshet, strategier för att klara sig ekonomiskt, planera tiden, samt 

kunna behålla självständighet och självaktning. Jag har även frågat intervjupersonerna om 

deras syn på sina egna möjligheter att förändra samhällets ekonomiska och sociala ordning.  

Jag har spelat in intervjuerna på diktafon och därefter transkriberat dem (ibid, 2011:52–56). 

Intervjuerna varierar mellan 36–63 minuter. Vissa är ordrika, uppåt 7 500 ord, andra har 

stannat på ca 5 000. Jag har lyssnat igenom varje intervju minst tre gånger och samtidigt 
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korrigerat texten. Det är svårt att fånga nyanser i rösten och underförstådda tankegångar i text. 

Jag har i möjligaste mån försökt transkribera till taltext, med den bakomliggande tanken att på 

det viset går minst information förlorad. Vid några tillfällen har jag stramat till citat, där det 

var svårt att riktigt följa med i meningen p.g.a. för mycket talspråk. 

Jag har lovat de intervjuade anonymitet (Öberg, 2011:64–65). Samtidigt har jag velat att man 

ska vara införstådd med vad jag kommer att göra med materialet, att jag kommer att analysera 

det som sägs och försöka sätta det i en kontext, men inte i syfte att sätta mig till doms över 

någon. Alla har fått erbjudande om att ta del av uppsatsen efter att den är betygsatt, samt jag 

har skickat en liten gåva i efterhand (ingenting som jag utlovat i förväg), som tack för att man 

har ställt upp (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:45). 

Jag har berättat att jag ska undersöka hur arbete som norm i samhället speglas i de arbetslösas 

vardag och tankar. Jag har betonat att jag är intresserad av strukturer. Vad det är i samhället 

som gör att arbete och arbetslöshet påverkar människor som det gör, inte de arbetslösas 

psykologi. 

Förförståelse 

Min position i sammanhanget har också betydelse för datainsamlandet. Hur deltar jag i 

konstruktionen av ”de arbetslösa”? (Andersson, 2003:104). Själv har jag varit arbetslös endast 

en kortare period i början av 1990-talet, men jag har genom egna svårigheter i livet fått erfara 

vad det innebär att leva under prekära förhållanden. Jag tror alltså att jag kan förstå vad 

intervjupersonerna talar om (ibid:104, 107). Men det är ett ojämnt maktförhållande mellan 

den som ställer och den som svarar på frågor. Han/hon utelämnar sig, men inte jag. Det är en 

form av maktproduktion. Jag som student/forskare definierar ”den/det Andra”, som jag själv 

inte är en del av. Jag tar mig rätten att tala för andra, och på ett sätt underordnar jag dem jag 

uttalar mig om i och med detta. Man kan också som intervjuperson känna sig felciterad, 

misstolkad, eller kränkt av tolkningarna forskaren gör (Öberg, 2011:65). 

 Jag har försökt att vara uppmärksam på att inte re-producera normerna kring arbete och 

arbetslöshet gentemot intervjupersonerna, i stället för att kritiskt granska dem. Eftersom jag 

själv arbetar för en ideell förening som är praktikanordnare och som samarbetar med den 

anordnaren varifrån flest intervjupersoner ställt upp, har det varit viktigt att klargöra syftet 

med uppsatsen (se ovan), att man närsomhelst kan avbryta och att man inte behöver svara på 

något man inte vill. Jag tror att den eventuella vaksamhet man känt gentemot mig i början av 
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intervjun, släppt efter hand. Min förhoppning är att de som låtit sig bli intervjuade ska känna 

sig stärkta av att ha deltagit (ibid, 2011: 66), över att ha fått berätta hur de ser på sin situation 

och synen på arbete i samhället, samt att de genom att så småningom få läsa den färdiga 

uppsatsen kommer att förstå, (så som jag själv har gjort under skrivandets gång) att mycket av 

det som man som individ klandrar sig själv för, egentligen bottnar i sociala grupp- och 

samhällsprocesser. 

Generaliserbarhet 

Intervjuerna uppsatsen baseras på ska ses som en illustration till ämnesområdet jag försöker 

belysa, varje intervju har olika poänger. Fler intervjuer hade kunnat tillföra mer kunskap, och 

en högre mättnad, det tror jag p.g.a. vad jag sett i den sjätte intervjun, den som föll bort i 

analysen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011: 44).  

Analytisk blick 

Som tidigare nämnt har jag använt Anderssons etnologiska studie (2003) som förlaga till min 

analys. Hon har till stor del baserat den på brev insända i samband med ett upprop på temat 

arbetslöshet till Nordiska museet i Stockholm 1995. Genom att läsa Anderssons studie (ibid), 

har jag fått upp ögonen för vad jag skall leta efter i mitt material, det har gett mig en 

”analytisk blick” (Svensson, 2011:188). För att exemplifiera: I Anderssons studie är begreppet 

”motstånd” centralt. Jag har gått igenom varje intervju för att se vad intervjupersonerna säger 

om detta. Sedan har jag gjort likadant för begreppet hierarki osv. Jag har sorterat och kodat, 

och etiketterat (Rennstam & Wästerfors, 2011: 198-199, 206). I min analys har begreppet 

motstånd blivit omdöpt till protest.  

Frågor till materialet 

Anderssons begrepp har jag varvat med en del diskursanalytiska frågor, som jag hämtat ur 

Kristina Boréus två kapitel i Handbok i kvalitativa metoder (2011:139, 146, 159-160). 

För att ta reda på vad som beskrivs som normalt, från vilket de utestängda avviker, har jag 

frågat materialet (de transkriberade intervjuerna):  

 Vad underförstås? Vad trängs undan, görs illegitimt när det kommer till arbete?  



 

 16 

 Vilken subjektsposition har man som arbetslös? D.v.s. ta reda vilken status, man som 

arbetslös anses (eller borde ha) och vad som händer om man bryter mot sin position i 

hierarkin? 

 Vilka begreppskategorier finns det inom diskursen arbete?  

 Hur upplever de arbetslösa att arbetslösa framställs?  

 Vilket bemötande får arbetslösa?  

Exempel: Vad underförstås med begreppet arbete? Något som underförstås gällande 

arbetslöshet är att det alltid är problematiskt. Exempel på begreppskategorier är arbetande, 

arbetslös/arbetssökande/arbetsfri, förtjänt/oförtjänt, innan-/utanför, över-/underordning, 

arbetsvilja, anställningsbarhet. Det är inte alltid jag betonat kategorierna i texten. Men det har 

varit ett sätt för mig att bättre förstå vad det är jag undersöker. 

Resultat och analys 

Nedan redogör jag för vad intervjupersonerna har berättat. Jag knyter an till avsnittet om teori 

och tidigare forskning genom att titta på vad arbete innebär idag, hur arbetslöshet framställs, 

och hur normerna kring detta påverkar intervjupersonerna i tanke och handling.  

Arbete 

Att vara i flödet av livet 

Att ha ett arbete eller att vara arbetslös, har stor betydelse för om man känner sig delaktig i 

samhället eller inte. Babak säger ”Man justerar allt efter arbetet”. Att ha ett arbete är viktigt 

för utan det går man vilse. Att ha ett arbete ger identitet och självkänsla.)”[Man] kan inte 

hävda sig, säga att jag finns utan arbete”. 

Ewa menar att det är viktigt att ha ett arbete för att kunna försörja sig. Man blir självständig. 

Det finns också ett givande och tagande i att arbeta, samt det ger delaktighet i samhället, och 

arbete ger självutveckling. 
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Lina säger att arbete ger ett sammanhang och gemenskap. Att man är behövd och det ger 

mening. Eller som Ilse säger, att arbetet ”det är ju det vi går till och är det som fyller våra liv 

med mening förutom privatlivet då, familjen och vänner och så”.  

Jag tolkar det som att det är ”de latenta funktionerna” som Jahoda m fl. (2014) fann i studien i 

Marienthal som de intervjuade uppskattar med arbete. Den rådande kategoriseringen att man 

är arbets-lös och inte arbets-fri om man är utan arbete, skulle alltså kunna förstås ur 

perspektivet att arbete i dagens Sverige är nyckeln till ett meningsfullt liv i frihet. Men den 

bilden av arbete är inte den enda.  

Det faktum att man måste arbeta för att tjäna pengar, gör att Lina som första association till 

frågan om arbete, får tanken att man är bunden till något och att man är ”tvungen att göra 

saker som man inte vill”. 

Ilse som menar att arbetet är det som fyller våra liv med mening, anser att det är viktigare att 

göra något meningsfullt än att tjäna pengar på ett arbete man inte trivs med. Då är hon hellre 

fattig. ”Är man lycklig så är jobbet ens intresse samtidigt som det är något man försörjer sig 

på. Det är det idealiska liksom”. 

Agnete tycker att arbete kommit att betraktas som något heligt som inte kan ifrågasättas och 

det vänder hon sig emot. Det har smugit sig in en moralism. ”… arbete har blivit så konstigt 

laddat nu tycker jag, eftersom det används så mycket i tvingande bemärkelse. I stället för 

något som borde vara om inte lustfyllt, åtminstone väcka några positiva känslor så där.” 

Slutligen, Ewa beskriver hur arbete för henne är ömsesidighet. Hon upplever att arbetet i 

Sverige handlar mycket mer om konkurrens och individer. Det kollektiva, där man 

tillsammans bygger ett samhälle finns inte.  

Arbete är alltså något dubbelbottnat för intervjupersonerna. Det ger både mening, identitet 

och en upplevelse av att man gör någonting gemensamt. Men det finns också en känsla av att 

man ska lyda, att man gör någonting på någon annans order som man kanske inte alls ser 

meningen med, att det är individualiserat och handlar om konkurrens istället för samarbete. 

Standings (2013) tankegång om alienation som finns beskriven i teoriavsnittet bekräftas här. 

Man agerar inte utifrån egna övertygelser och det leder till förfrämligande. 

Fast underförstått och även uttryckligen, förmedlar intervjusvaren att arbete ger känslan av att 

som Ilse uttrycker det ”vara i flödet av livet”. Att vara arbetslös är att stå vid sidan av och 

titta på. Man är utanför.  
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Anställningsbarhet och individens ansvar 

När jag har frågat intervjupersonerna vad som är viktigt för att få ett arbete i dagens Sverige 

har de svarat att ha rätt kontakter, liksom att ha branschvana så att man redan kan jobbet när 

man kommer till den nya arbetsplatsen. Man ska ha ett CV och ett personligt brev som säljer 

en själv. När man är på intervju är det viktigt att ha pondus och vara lugn. Detta kan 

sammanfattas i ordet anställningsbarhet.  

Men menar Ilse, effektiviseringen har drivit fram att ribban är högre, så att det inte finns plats 

för alla människor längre. ”Förut kunde man få vilket ’skitjobb’ som helst. Det fanns alltid 

jobb som inte krävde så mycket kunskaper, jag vet inte, men nu så är det inte så längre”. 

Samtidigt uppger flera av de intervjuade att ansvaret för att få en anställning lagts över på 

individen. CV-skrivandet känns drivet till sin spets. Man utvecklar fobier för att skriva, 

klandrar sig själv för att ens personliga brev är för oengagerat. Samtliga intervjuade vittnar 

om att Arbetsförmedlingen tydligt visar att de inte tar ansvar för en djupare analys av varför 

man har blivit arbetslös och hamnat i Fas 3. 

Ilse är närmare 60 år och är musik- och engelskalärare i botten. Hon har ett långt arbetsliv 

bakom sig inom olika branscher. Hon uttrycker att hon inte har tillräckligt stark drivkraft, att 

hennes personliga brev är för distanserat och att hon skulle behöva en ”manager”. Hon säger: 

”Så jag skickar ett brev som är ganska opersonligt, och det är det de möter. Och då ser de, 

okej… Mnja, då tar de något mer engagerande där de kan höra den personliga rösten i brevet 

och det kan man oftast inte i mina.”  

För att komma ifråga för en arbetsintervju, måste man ta sig igenom ett mycket trångt 

nålsöga, där kunskapen att presentera sig testas, snarare än arbetskompetensen i sig. Ilse 

upplever att hon inte förmår skriva ett mer gripande personligt brev. Jag tolkar det som att hon 

(och många arbetssökande med henne) känner att hon har kompetens, men att hon aldrig får 

chansen att visa den. 

Lina menar att det CV som ligger till grund för bedömningen ger en icke-rättvisande bild av 

henne och ger henne inte chansen att få visa vad hon går för. Men den schablonartade 

bedömningen ger henne också en känsla av att hon inte har rätt att bestämma över vad hon ska 

göra med sitt liv: ”Och liksom just den här bedömningen, att någon annan ska kolla så här på 

ens, vad man gjort tidigare och på något sätt bestämma att, ja men du har inte gjort det här 

tidigare, därför kan du aldrig göra det typ så där.”  
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Att både ha ansvaret, men samtidigt mycket små chanser att förändra sin situation, binder en 

som Andersson 2003visar till en till underordning, och en offerroll. Detta skapar frustration 

och ilska eller det kan få en att känna sig mindre värd och leda till resignation vilket rimmar 

med både Smith 2013 syn på förödmjukelse och Standings (2013) tankegångar om vrede och 

anomi.  

Detta blir tydligt hos Ewa, som känner besvikelse över att vad hon än gör, hon är utbildad 

under- och mentalsköterska, så räcker inget. Hon har både utbildning, erfarenhet, samt talar 

flytande svenska (vilket hon lärt sig som vuxen). Men ändå upplever hon att arbetsgivarna, 

särskilt inom vården, hellre tar någon utan meriter därför att det kostar mindre. ”Det handlar 

nu bara det, snabba pengar. Inte kvalitet, utan det handlar bara om den.” 

Arbetsvilja och om att vara förtjänt 

Lina menar att i media och av politiker skildras arbetslösa som lata. ”De sitter hemma i sin 

soffa i sådana här mjukisar. Typ så här fläckar över hela kläderna och bara sitter och latar 

sig i soffan”. 

I Arbetsförmedlingens regler för de som ingår i Fas 3 finns det olika typer av bestraffningar 

man kan råka ut för om man inte uppfyller de villkor som ställs. Agnete anser att man med 

dessa bestraffningar utgår från att arbetslösa är lata och att de måste piskas till att arbeta. Hon 

tycker att man lägger skulden på individen för att denne inte har ett arbete och inte att det har 

med strukturer i samhället att göra. Hon tror att den stora majoriteten faktiskt vill arbeta, men 

att man alltid, oavsett system, kommer att ha problem med människor som försöker smita 

undan. Men tänket i dagens Sverige är menar hon, att straffa kollektivet för individens lättja. 

Lina och Agnete känner att samhället förväntar sig att man är aktiv. Lättja anses fult. Men 

arbetet man utför måste ske inom systemets särskilda ramar. 

Babak har ett extrajobb där han har ett fast schema och arbetar varannan helg. Men ofta 

arbetar han varje helg båda dagarna. När man befinner sig i Jobb- och utvecklingsgarantin har 

man rätt att ha ett extrajobb på helgerna och efter kl. 16 på dagarna. Att få en heltids 

tillsvidareanställning är svårt. Babak har försökt arbeta extra så att han ska kunna komma upp 

i nya A-kassedagar. Han är då fortfarande kvar i Jobb-och utvecklingsgarantin, med samma 

ersättning som han har där, men han är fri att ägna sig åt arbetssökande på heltid och behöver 

inte gå till praktikplatsen. 
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Detta visar det sig, ställer till en hel del problem. Om han lyckas uppfylla kravet för att få 300 

nya A-kassedagar, kan han eftersom han arbetar deltid (helgjobbet) bara stämpla 75 dagar av 

de 300. Resten ”brinner inne”. Rådet han då har fått från Arbetsförmedlingen är att han ska 

säga upp sig från det jobb han så hårt har kämpat för att få, för att kunna stämpla. Orsaken till 

att det ser ut så här är att man från samhällets sida vill förhindra att man nöjer sig med en 

deltidstjänst och sedan stämplar för att få inkomst från heltid. 

Babak beskriver sin åsikt om detta såhär… ” det är helt sjukt. Det jobbet är ett halvtidsjobb. 

Så det är bäst att jag stannar kvar på den arbetsplatsen, har mina kontakter kvar. Jag har en 

fot inne. Men så fort det dyker upp en heltidsjobb där som jag kan söka, jag kan söka. Att gå 

och säga upp sig med motiveringen att så säger A-kassan det är helt befängt”. 

Resultatet av denna regel blir kontraproduktivt. D.v.s. det är viktigare för samhället att man 

som arbetslös, i enlighet med Anderssons tes (2003) , visar arbetsvilja och att man är förtjänt 

av sin ersättning, än att man faktiskt arbetar.  

Arbetslöshet 

Arbetslöshet ska vara skrämmande 

Babak uttalar sig mer om hur arbetslöshet som fenomen används, än hur det framställs. Han 

anser att arbetslöshet används som verktyg för att motivera beslut som tas i politiken. Jag 

tolkar detta som att han då syftar på beslut av mer ideologisk karaktär. ”Jag upplever att det 

används ibland som ett verktyg för att motivera beslut som tas i samhället, och ibland 

politikerna använder statistiken bara och vi vet att statistik kan man vinkla för att visa det 

man vill säga, så de är inte så pålitlig på den sidan”. 

Agnete får tankar på Arbetslinjen som första association. Hon ser Arbetslinjen som 

nationalekonomiskt tänk, vilket hon är skeptisk till. Hon nämner begreppet 

jämviktsarbetslöshet (som beskrivs i teoriavsnittet). ”Å då kan man undra liksom så här, jaha 

men om den var två komma någonting då och nu är den sju komma någonting. Är det då en 

massa människor som har blivit mer slöa nu då? Eller vad beror det på?” 

Arbetslösheten kan också framstå som så avskräckande att man hellre blir sjuk av vantrivsel, 

än säger upp sig. Agnete berättar att hon länge var anställd på ett stort dataföretag, men aldrig 

hittade sin plats. Tillslut ledde vantrivseln fram till en stor kris och hon blev sjukskriven och 

fick så småningom ett erbjudande om att säga upp sig, vilket hon accepterade.  
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Samtidigt tycker Ilse att arbetslösa och arbetslöshet beskrivs ensidigt av media och politiker. 

Hon ser en mycket mer komplex bild som varandes ”innanför”. En del människor har arbetat 

ett helt liv och är jättetrötta. De har gjort sitt. Andra kanske aldrig har hittat en plats och har 

haft olika sorters arbete. En del har varit sjukskrivna. En del är bittra och känner att det är 

någon annan som styr över deras liv. Andra kanske inte vill något hellre än att arbeta.  

Hon tycker att bilden är onödigt negativ. Vissa personer, såsom hon själv, har prioriterat sin 

egen väg och gjort val som gjort att hon hela tiden kommit vidare i livet. Inte stannat upp, 

även om det har inneburit att säga upp sig från ett jobb, utan att ha något nytt att byta till.  

Att organisera sig är svårt 

Alla jag intervjuat har en tendens att lägga skulden till sin arbetslöshet på sig själva. Jag frågar 

dem om de har gått samman med andra för att hitta ekonomiska och tidsmässiga lösningar. 

Eller om de har gått med i något nätverk, förening eller parti för att tillsammans kämpa för en 

förändrad situation eller ett förändrat samhälle. Jag exemplifierar med undersökningen från 

Eurostat (Eurobarometer, 2015: 19) där en kvinna i Grekland beskrev hur hon och tre kvinnor 

samarbetade. En som hade körkort och bil åkte och handlade, en tog hand om barnen, och en 

lagade mat. På det viset tjänade de både tid och pengar.  

Ilse instämmer i att hon har en tendens att lägga för mycket på sig själv, men samtidigt kanske 

man då tror att man kan göra någonting åt sin situation. ”Jag vet inte om det blir lättare, att 

om man tror att man kan göra någonting åt det då. Eller om att det är samhällets fel. Vad kan 

man göra då? Man kan ju inte göra om, att man är mer maktlös då.”  

Babak beskriver hur han tror mindre på samhället sedan han blev arbetslös. Han tror inte att 

politikerna har så stor makt, utan att det är ekonomin som styr. Han tycker att han hanterar 

känslan av hopplöshet som lätt infinner sig genom att acceptera situationen han befinner sig i 

och att han som individ inte har någon makt att förändra den, annat än att hitta lösningar som 

passar honom själv. I början av arbetslösheten var det lite lättare, då hade han mer tillförsikt, 

men nu gör han sig inte för stora förväntningar Här kan man jämföra med Standings (2013) 

tes om anomi, fast Babaks anomi riktar sig inte bara mot arbetslivet utan mot samhället i stort. 

Uppgivenheten inför samhällets villkor leder till passivitet och sviktande tilltro till politiken 

och möjligheten att det egna engagemanget ska bidra till någon skillnad. 

Tanken att gå samman och organisera sig hade inte slagit någon av de intervjuade. De känner 

att det är sig själva de måste ändra på för att få en anställning, eller en förbättrad situation. 

Precis som i Marienthal (2014) engagerar de sig tvärtemot vad man skulle kunna tro inte i 
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sammanhang som verkar för en annan samhällsordning, utan agerar individuellt i de fall de 

agerar. 

Bemötande 

Över- och underordning 

Babak, menar att framförallt Arbetsförmedlingen är negativt inställd till arbetslösa. Däremot 

finns det arbetsgivare som bättre förstår hur det kan bli om ett stort företag läggs ner. ”Genom 

Arbetsförmedlingen inte så mycket positivt därifrån. De ser inte bra på arbetslösa. Det är som 

om det är ens fel att det har hänt. Men det finns arbetsgivare som förstår. De har lite bättre 

koll på verkligheten och förstår att man kan vara arbetslös utan att ha ansvar för det”. 

Babak berättar att myndigheterna inte alls är intresserade av att hjälpa till, eller att ta reda på 

vad man kan göra som arbetslös för att åter bli aktuell inom ett arbetsområde. Detta inger en 

känsla av hopplöshet. ”Man ger upp efter ett tag. Man försöker säga de här bitarna som ni 

säger passar inte mig. Det som jag tror kommer att passa mig är det här och det här och det 

här. Men då säger de nej rakt av, det här kan vi inte göra”. 

Även Ewa vittnar om hur Arbetsförmedlingen mest kontrollerar att de inskrivna sköter sig. De 

tittar inte på vad som egentligen gör att man inte kan få ett arbete och vad man kan göra åt 

det. …” det skulle man få från den plats som Arbetsförmedlingen. T.ex. vad är det folk som 

inte kan få arbete? Vad är det som har hänt? Vad är det som pågår här? Det finns inget 

sådant. Det finns ingen som tar initiativ den där.”  

Ewa beskriver hur hon efter enträget bönande till slut fick till en träff med sin handläggare: 

”… så sa hon: ’Jag kan inte träffa dig. Men vad vill du med mig?’ Jag sa, jag vill bara träffa 

dig. Det är bra att jag kan se dig och du kan ge mig råd och sådant. ’Men jag vet ju redan 

vad du behöver’, eller sådant. Och det var, hon var så hårt. Till sist jag träffade henne. Jag 

vill bara se hur ser hon ut.”  

Ointresset, och den nedvärderande tonen från handläggaren känns sårande och frustrerande. 

Smith (2001) och visar alla hur denna typ av bemötande skapar skam och en upplevelse av 

förödmjukelse. Det är ett exempel på ett sätt att trycka ner någon och att skapa ett avstånd 

mellan handläggare och arbetssökande  

Ilse, som är den som beskriver arbetslösheten mest positivt menar att hon har haft en bra 

kontakt med Arbetsförmedlingen hela tiden. Hon har också kommit vidare i sitt 
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självförverkligande under hela arbetslösheten. Hon upplever inte att hon har särskilt 

betungande krav på sig från sin handläggare. Det viktigaste är att hon kommer till sin 

praktikplats och söker ett par arbeten i veckan. 

Något Ewa beskriver är hur handläggare och även jobbcoacher ibland betraktar de 

arbetssökande som ”objekt”, d.v.s. inte som människor som har tankar och känslor och som 

kan uppleva att man kränker dem när man pratar om dem över deras huvud samtidigt som de 

är med i rummet.  

Ewa berättar om en händelse när hon fick brev tre gånger av samma coachföretag som 

slutligen hotade med att hon skulle bli av med ersättningen om hon inte kom dit, trots att hon 

då redan hade en praktikplats. ”De skickade brev till mig tre gånger. Jag svarade att på dem. 

Jag är på arbetsplats. Det var i XX. Så jag kan inte vara där… Och så jag ringde igen 

pratade med någon. Jag sa ja, ni får inte skicka till mig. Jag är på arbetsplats, jag kan inte 

vara på båda. ’Ja, men Arbetsförmedlingen har meddelats oss… ‘ Ja, det känns att, jag kände 

på mig att jag är inte som en människa? Jag kände mig som att nå… Jag vet inte…”.  

Flera intervjuade (inte Ilse) upplever att kontakten med Arbetsförmedlingen är om inte direkt 

negativ alla gånger, så i alla fall ofta. Att inte få svar, eller bli föraktfullt bemött känns inte 

bra. På något sätt måste man förhålla sig till att hela tiden få kalla handen. Det är inte en 

situation man bara kan lämna och strunta i, man måste med största sannolikhet träffa 

Arbetsförmedlingens handläggare igen. Återigen är det kränkande och det är ett exempel på 

vad Smith (2001), som jag tolkar det, menar skapar underordning och förnedring.  

Skilda världar 

Babak berättar att de flesta i den närmaste cirkeln av vänner och familj förstår hans situation. 

Andra, mera ytliga bekanta kan vara lite skeptiska. Han märker det genom deras tonfall eller 

sätt att formulera sig: ”Ja, men är det inte bra arbetsmarknad för ingenjörer? Hur kommer 

det sig att du inte har fått något jobb?”  

Lina har tappat mycket av sitt umgänge. Många tycker att hon är lat. Att skaffa ett jobb… 

”men det är väl bara att göra”. De har svårt att förstå att hon har mindre pengar. De klagar 

och tycker att hon är tråkig, men de vill inte komma hem till henne istället för att träffas på 

stan, för det tycker de är ointressant. 

Ilse beskriver hur hennes familj har haft ett både-och-förhållande till hennes situation. I början 

nämnde man inte faktum överhuvudtaget, men med tiden tycks de ha accepterat att hon är 
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som hon är, och att hon verkar må bra. Hennes far som varit vad hon beskriver som en 

”arbetssoldat” – en som lever för arbetet och är identitetslös utan det, har ibland oroat sig och 

sagt: ”Åh Ilse, kan du inte behålla ett jobb.” 

Agnete säger att hennes vänner har svårt att förstå särskilt allt krångel som kan uppstå när det 

blir något fel i systemen. Hon har haft problem med ersättning då hon både är sjukskriven på 

deltid och är med i ett arbetsmarknadsprogram på deltid. Detta har skapat mycket frustration 

och oro. Den här maktlösheten har hennes vänner dålig insikt i. De lever gott, reser mycket 

och har inte riktigt någon anledning att sätta sig in i hur det kan vara att vara arbetslös.  

Omgivningen lägger ibland skulden för arbetslösheten på de arbetslösa. Jag tolkar det som att 

de arbetslösa och omgivningen lever i två olika världar där förutsättningarna är olika, och att 

så länge man själv inte är drabbad, har man ingen anledning att sätta sig in i hur det är att vara 

arbetslös. Det Agnete tar upp, är ett exempel på det Scheff (1988) menar med skadade sociala 

band. Rädslan för att bli utesluten kan vara en grund för konformitet. Att vara utanför är 

förknippat med skam, därför att man ofta tror att ”utanförskapet” grundar sig i en brist hos en 

själv och för att man tror att gruppen misstycker. Agnete beskriver inte direkt att hon skäms, 

men hon nämner att hon det senaste året pratat mindre med omgivningen om sin situation. 

Hon beskriver hur hon inte får någon bekräftelse när berättar om sina bekymmer, vilket jag 

tolkar som att hon uppfattar som jobbigt. Hon håller tyst för att inte uppfattas som besvärlig. 

Självbild 

Skam i relation till självbild 

Flera av de intervjuade brottas med att de inte gör tillräckligt för att få ett arbete, och att 

självkänslan blir negativt påverkad. Samtidigt kan de agera kraftfullt och sätta gränser om de 

känner att självaktningen hotas och det är ingen(!) som beskriver sig som ett offer, eller 

uttrycker känslor av bitterhet.  

Babak, som har flyttat till en mycket mindre lägenhet på bara ett rum för att minska sina 

utgifter, upplever att det är svårt att bjuda hem gäster, eller t.ex. att träffa en partner. Jag 

tolkar det som att det speglar en känsla av otillräcklighet. Han ser det som viktigt att ta hand 

om sin hälsa. Han söker arbeten som han är intresserad av och som han tror att han passar för. 

Man behöver sätta upp egna ramar för att behålla sin identitet. Annars tappar man inte bara i 

status, utan kan även bli deprimerad anser han. 
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Lina, som har träffat sin sambo under tiden hon har varit sjukskriven (från arbetslöshet) 

berättar att hon kan fråga sig vad hon har gjort för att förtjäna honom och allt det goda det har 

fört med sig. Hon kan ibland bli provocerad och undra: ”Varför liksom tycker du så mycket 

om mig som är så här arbetslös och fattig och konstig och deprimerad?”  

Att vara arbetslös innebär särskilt för Ewa en skam. När man skäms över sig själv upplever 

man sig ofta som en sämre människa än andra. Hon har inte ens berättat för sina närmaste 

vänner att hon är arbetslös sen en lång tid tillbaka. I vilken grad det anses skamligt kan variera 

mellan faktorer som kultur, ålder, kön m.m. men hon beskriver det så här. ”Hur kan de… Ser 

de att jag är arbetslös? Herregud. Ibland när jag går till Arbetsförmedlingen jag skäms 

också. När jag går in, herregud jag vill bara gå därifrån. Jag känner mig… och alla folk här 

och är arbetslös. Herregud känns det som.”  

Ilse är den som tagit för sig mest under arbetslösheten. Hon har genom kontakter lyckats gå 

som lärling hos en rammakare och på så vis kunnat ändra yrkesinriktning. Hon tar på sig själv 

skulden för att inte vara tillräckligt säljande i sina ansökningar, men hon säger också att ”det 

är viktigt att man ställer krav på sina arbetsförmedlare och känner att man ändå är den som 

bestämmer och att man liksom väljer vilka platser man vill vara på och så där…” Hon ser sig 

själv som en aktör som prioriterar sin egen väg. Hon säger att det är viktigt att ha en mening 

med sitt liv utanför arbetet, annars förlorar man kompassen. Hon menar att där kan hon och 

andra ”arbetssökande verkligen gå i förgrunden” och visa en persons människovärde inte 

ligger i vilket arbete man har. Ilse beskriver hur hon sett hela arbetslösheten som en process. 

En utveckling från en plats till en annan. Hon sa självmant upp sig från en 

tillsvidareanställning på ett arbete där hon inte längre utvecklades. Naturligtvis skulle hon 

helst ha en sysselsättning som hon både upplevde som meningsfull och fick betalt för. Här 

kan man se en parallell till Sennett, och hans syn på hur man kan komma tillrätta med skam 

och misslyckande och den ”inre vilsenhet” (1999) den ofta för med sig. Att genom att försöka 

gå till botten med var det har gått fel, både vad andra har gjort mot en, men också var man 

själv hade kunnat/kan agera annorlunda, få grepp om saker och ting och bli mer av en aktör i 

sitt eget liv. 

Ilse tillägger att hon aldrig har känt sig som en som befinner sig innanför. Hon har alltid känt 

det som att hon är en som stått utanför systemet och sett hur det fungerat. 
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Strategier 

Protest 

Lina har beskrivit hur hon när hon fick försörjningsstöd verkligen fick kämpa för att få ut sina 

pengar. Hon var då sjukskriven, men hade ännu inte fått den diagnos hon nu har och som ger 

henne rätt till aktivitetsersättning. Hon blev vid något tillfälle mycket kränkande bemött hos 

Socialtjänsten, då hon bad om pengar till hyra. Nu tänker hon för sig själv att det är en liten 

hämnd, att hon har fått den typ av ersättning hon har nu och att det i hennes ögon är så mycket 

mer pengar jämfört med försörjningsstödet.  

Linas CV-skrivande har jag nämnt tidigare i detta avsnitt. Hon känner ett stort motstånd mot 

att skriva CV p.g.a. den som hon upplever orättvisa bedömningen hon utsätts för. Hon 

beskriver det som att hon har utvecklat en ”liten fobi”. Hon tycker inte att hennes CV speglar 

henne överhuvudtaget. Hon kämpar med sig själv kring skrivandet. Å ena sidan inser hon att 

hon måste ha CV-et och å andra sidan säger hon: ”Jag VILL INTE, jag vill inte mata den här 

kulturen, att man måste ha det här dokumentet.” Just nu skriver Lina inga CV alls. Protesten 

bubblar upp i henne så fort hon ska försöka. 

Agnete förstår varför hennes situation ser ut som den gör, och kan försvara sig i alla fall till en 

viss gräns mot det missmod som lätt infinner sig genom att betrakta det hela som något av en 

parodi. Hon säger att hon ligger lågt i förhållande till myndigheter, och pratar mindre om sin 

situation med vänner, men hon har också en lätt uppgiven syn på det hela.  

Ewa berättar att förut, i början av arbetslösheten, reagerade hon, ställde frågor och sa ifrån när 

hon kände att någonting var orätt. Nu har hon lärt sig att hon inte har något att tjäna på det. 

Hon frågar inte längre så mycket. Hon försöker hålla huvudet kallt och när hon blir kränkt 

funderar hon på hur hon kan undvika konflikt. Man kan säga att hon blivit ”professionell” på 

samma sätt som personal inom serviceindustrin, där det gäller att spela en roll, och låta 

kränkningar rinna av en. Men innerst inne är hon arg. För att hon känner att hon har fått 

munkavle och inte kan säga vad hon egentligen tänker och känner när hon t.ex. möter 

handläggaren på Arbetsförmedlingen. 

Även om inte intervjupersonerna medvetet organiserar sig, lever alltså protesten inombords. 

Åsikter (och känslor), som Marienthal-studien (2014) visar, försvinner inte. I stället 

manifesterar de sig som Standing (2013:36–39) och Smith (2001) skriver i form av en passiv 

vrede och ett visst mått av cynism. Ewas vrede, finns där men hon måste hålla tillbaka den. 
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Agnete betraktar situationen som absurd. Varken Ewa eller Agnete har nått dit hän, men i 

förlängningen visar Standing (ibid) och Smith (ibid) att alltför prekära levnadsvillkor kan leda 

till opportunism som är en typ av cynism. Man ser igenom systemet, men vet att man inte kan 

göra något åt det, därför kan man lika gärna utnyttja det när det går 

Självaktning 

Jag har frågat intervjupersonerna om vilka ekonomiska och tidsmässiga strategier de har. De 

lever alla väldigt sparsamt. Ewa berättar att hon lever på 60 procent av en ordinarie 

undersköterskelön. Hon inga pengar över till någon middag ute, eller bio. Går någonting 

sönder eller behöver hon laga en tand så måste hon låna. Hon har ingen buffert. Hon berättar 

att hon är berättigad till försörjningsstöd och att hon vid ett tillfälle ansökte om det. Men att 

processen var så förnedrande så att hon bestämde sig för att aldrig mer vända sig dit. Hon 

planerar sitt liv och sina utgifter i detalj.  

Fattigdom i Sverige idag är ju i regel relativ. Det är ingen som behöver svälta, däremot kan 

det vara förödande för ens självaktning att behöva ansöka om bidrag och se hur andra lever 

gott medan man själv hela tiden måste hushålla. Men ingen av de intervjuade beskriver sig 

som fattig. Lina känner sig tvärtom väldigt rik. Hon tycker att hon har massor av pengar. 

Detta går på tvärs med Standings beskrivning av prekariatets upplevelser. Men tillägger hon, 

hon har egentligen aldrig tjänat pengar så att hon fått en riktig lön. Hon säger som ett slags 

reflektion att om hon visste hur det var att tjäna mycket, skulle hon kanske ha svårt att gå ner i 

standard senare, att det skulle bli som ett rus. 

Under intervjuerna kommer vi in på vilken typ av arbete och hur många per vecka 

intervjupersonerna söker. Det är viktigare med kvalitet än kvantitet för flera. Tidigare under 

arbetslöshetsperioden har de kanske sökt mer efter kvantitet. Men dels är det inte lätt att få 

vilket ”skitjobb” som helst som Ilse konstaterar, dels har det med självaktning och mening att 

göra. Det är viktigt att hitta ett arbete som man tror passar. Som Agnete nämnt i ett tidigare 

stycke av detta avsnitt, arbetade tills hon gick in i väggen av vantrivsel på sitt senaste betalda 

arbete. Hon är inte beredd att söka jobb på ett ställe vars affärsidé eller ideal hon inte ställer 

upp på.  

Lina sammanfattar sina förhoppningar om vad ett bra arbete för henne skulle vara så här: ”Ett 

jobb med omväxling och som är väldigt roligt och som gör att man vill gå varje dag. Och med 

roliga människor, vilket är väldigt viktigt. Och där man kan… Ja, jag gillar att pyssla väldigt 

mycket, och liksom sy och sticka och virka. Men om man både får göra det och administrativa 
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saker. Men på det sättet är ju XX (praktikanordnaren) väldigt bra för man får både liksom… 

Men jag liksom, skulle vilja ha något annat ändå. Något där man kan tjäna pengar.” 

Moral  

Vad de intervjuade beskriver som viktigt i livet i stället för pengar är andra värden, såsom 

gemenskap, veta vem man är, att stå upp för sig själv. Alla vill göra rätt för sig. Jag har frågat 

några om de skulle kunna tänka sig att jobba svart, eller bidragsfuska i ett lättare avseende. 

Men alla säger nej. 

Babak svarar: ”Jag känner så här, att det som händer nu vid den här tidpunkten, det kanske 

är fel. Det är mycket fel som pågår överallt. Arbetsförmedlingen gör fel. Samhällsansvariga 

gör, många arbetslösa gör säkert fel också. Men jag får inte göra fel. Jag måste hålla mig till 

det som är korrekt så långt jag kan. Det är enormt viktigt.” 

Ewa säger: ”Nej, vad ska jag säga, jag gillar alltid jag ska göra rätt. Jag vill inte att 

någonting ska komma fel från mig.” 

Jag frågar vidare, för att få reda på om hon tycker att systemet som det ser ut idag är moraliskt 

riktigt. D.v.s. om det är i linje med hennes uppfattning om rätt och fel, eller om det strider mot 

det. Hon svarar att hon tycker att systemet är fel, men att hon inte vågar fuska. Därför att hon 

inte kan riskera att bli av med sitt bidrag. 

Moralen är alltså viktig. Intervjupersonerna varken vill, eller vågar fuska.  

Ewa beskriver istället hur hon aldrig kommer att ge upp. ”Nej, att ge upp är det värsta jag 

vet.” Att sluta kämpa ligger inte för henne. Hon är ingen person som ser sig som ett offer. 

Hon försöker stå upp för sig själv på andra sätt.  

Detta att man inte ser sig som ett offer tolkar jag har med självaktning att göra, och det är 

intressant, för inte heller detta stämmer överens med Standings (2013) antaganden om 

opportunism, eller resultaten från Eurobarometer (2014). Däremot finns det ett visst stöd för 

fynden från TNS SIFO (2010) rapporten. Man kan tänka sig att den förra regeringens hårda 

politik mot bidragsfusk (Alliansregeringen 2006- 2014) som beskrivs i undersökningen i 

teoriavsnittet, medfört att man som arbetslös känner sig utpekad om man inte visar 

”arbetsvilja” och är beredd att arbeta oavsett villkor, men det skulle också kunna vara så att 

man känner ett visst stöd från allmänheten i att man har rätt att leva ett anständigt liv (och 

utnyttja de rättigheter man har, vilket inte är det samma som att bidragsfuska) även om man är 

arbetslös.  
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Diskussion 

Syftet med undersökningen var att undersöka hur samhällets syn på arbete och arbetslöshet 

återspeglas och reproduceras hos arbetslösa. Nu vill jag avslutningsvis sammanfatta och 

diskutera mina fynd och bekräfta att jag har besvarat mina frågeställningar; 1. Vad anser de 

arbetslösa att arbetet har för betydelse i dagens samhälle? 2. Hur upplever de att arbetslösa 

och arbetslöshet framställs, samt vad har de för syn på sina möjligheter att förändra samhällets 

ekonomiska och sociala organisering? 3. Vilka strategier använder man sig av som arbetslös 

för att bevara självständighet och självaktning?  

Frågeställning 1: Om arbetets betydelse 

Att arbetet är centralt är något som alla intervjuade anser. Man kan säga att normen i 

samhället är att man arbetar. Men som Andersson (2003:100) skriver, att uppleva ett 

utanförskap förutsätter att man verkligen helst vill delta i ”innanförskapet” (arbetslivet). För 

att lönearbetet ska fortsätta vara normen i samhället måste, om inte arbetet framstår som 

attraktivt, vilket det ofta inte gör för de allt fler människor som befinner sig i prekariatet 

(Standing, 2013:74), arbetslösheten verka skrämmande.  

Arbetet ger som nämnts även positiva erfarenheter. Men ofta är självförverkligande 

förknippat med mindre kontrollerade arbeten och högre lön. Det är intressant för ingen av de 

intervjuade bryr sig särskilt mycket om pengar. Det är viktigt för att kunna leva ett 

självständigt liv, men inget som egentligen skulle få någon att ta ett arbete de tror att de inte 

skulle kunna trivas på. Jag uppfattar det som att de jag har intervjuat föredrar den typ av 

arbete som grekerna kallade praxis som bygger på ömsesidighet och agentskap och som 

beskrivs i teoriavsnittet. Det har med självaktning, mening och att värna om sin hälsa att göra. 

Man avstår hellre från att lönearbeta tills man hittar ett arbete med de kvaliteterna. Här finns 

det kanske en skillnad mellan Sverige och de länder som finns representerade i Eurobarometer 

(2014), som hör till de som drabbats hårdast av finanskrisen. Utan att ingående känna till 

socialförsäkringssystemen och dess bidragsnivåer i dessa länder, kan man föreställa sig att 

skyddsnätet fungerar sämre där än i Sverige i dagsläget (augusti 2015).  
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Frågeställning 2: Synen på arbetslösa 

I min studie lägger flera skulden på sig själva för att de är arbetslösa. Ilse kritiserar sig själv 

för att hon inte ”säljer in” sig själv tillräckligt bra, men de intervjuade är även kritiska till 

myndigheters bemötande och hur arbetslösa framställs i media. Det är samma synsätt som 

Andersson (2003:96) presenterar i sin avhandling. En del tycker inte att de har något att 

skämmas för, andra gör det. Många är kluvna och gör både och. Alla de intervjuade är på 

något vis berörda av samhällets syn på arbetslösa som förtjänta respektive oförtjänta 

(ibid:2003). 

Babaks upplevelse av otillräcklighet, att han som man inte har arbete, och i förlängningen inte 

känner sig god nog för att kunna etablera en parrelation, stämmer med Sennetts (1999: 165) 

tankar om misslyckande. Att som Babak ha ”misslyckats” med att skapa sig ett liv, genom att 

förlora arbetet, skapar en negativ självkänsla och skam. Man stoltserar inte med att man är 

arbetslös, än mindre är det något man flaggar med inför en potentiell partner. Det är svårt att 

leva dubbelliv och kanske avstår man helt från att etablera en relation, av rädsla för att framstå 

som en förlorare.  

Att det är trögt att organisera sig är något jag konstaterar när jag analyserar intervjuerna. Ewa 

säger att hon funderar mycket på hur hon vill förändra samhället. Hon får medhåll av de andra 

som också önskar en förändring, men som inte orkar ända fram till ett åtagande. Paulsen 

skriver ”Att organisera sig är svårt därför att ”arbetslös” är inget man vill förknippas med.” 

(2010:95) Detta kan vara en förklaring till att man inte går samman och försöker förändra. En 

annan är att man som grupp är så splittrad. Som arbetslös tillhör man landets största 

”yrkesgrupp”, men samtidigt har man ingen organisation som företräder en, likt facken för de 

som arbetar. Man är heller ingen homogen grupp, utan tillhör olika yrkeskategorier. Vidare är 

man mycket utsatt. Blir man av med sin försörjning för att man protesterar, eller gör sig 

”omöjlig” står man på bar backe. Och backen uppför är brant och förnedrande för att man ska 

bli aktuell för försörjningsstöd. Återigen, för de som inte är anställda, finns ingen backup när 

de inte längre har A-kassa. Vänner och familj kan man bara be om hjälp ifrån till en viss 

gräns. Och när man är utsatt, föds lätt problem ur problem. Man orkar inte ta sig samman för 

att genomföra fler aktiviteter. 

En tredje orsak är att samhället som sådant är individualiserat. Att organisera sig i 

opinionsbildande frågor ligger inte i tidsandan. Detta är något enbart aktivister gör, och man 

definierar sig inte som sådan. Ewa ger uttryck för tanken att livet i dagens Sverige saknar 
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ömsesidighet. Även detta går i linje med Sennetts (1999:197) idéer om den misstänksamhet 

mot beroende som karaktäriserar dagens kapitalistiska samhälle. I stället för att känna att vi är 

ett kollektivt ”vi” där vi hjälper och berikar varandra, både på arbetsplatsen och utanför, 

bemöter de som behöver hjälp som lata parasiter, vilket föder skam som i sin tur i 

förlängningen och om den inte ifrågasätts, enligt Scheff (1988) kan ge upphov till rigid 

konformitet (i hela samhällen). 

Hos mig väcker detta funderingar om vad som händer med ett samhälle som har ett ojämnt 

fördelat välstånd (ett så kallat två-tredjedels samhälle) eller som lider av massarbetslöshet. 

Om människor som Standing (2013) och Smith (2001) menar går och bär på passiv vrede och 

cynism. Om vi allihop styrs av rigid konformism. Vad gör det med samhället? 

Frågeställning 3: Strategier  

Andersson ser i sin studie hur det finns inte bara reproduktion av normen hos de arbetslösa 

utan också ett motstånd (2003:154). Hon instämmer med Paulsen (2010) och Sennett (1999) 

om att det finns övergripande maktstrukturer som skuldbelägger och underordnar arbetslösa. 

Men hon menar att det på individuell nivå finns möjlighet till förändring. De flesta arbetslösa 

återskapar samhällets bild, men det finns de som protesterar och lever ett om än anspråkslöst, 

men värdigt liv.  

De jag har intervjuat ger alla uttryck för någon form av protest, att gå så långt som att säga att 

de betraktar sig som självvalt arbetsfria och inte arbetslösa, kan man kanske inte hävda. Utom 

möjligen i Ilses fall. Hon räknar sig heller inte som arbetslös utan arbetssökande. 

Ilse sa något intressant under intervjun. Hon berättade att hon aldrig känt sig riktigt delaktig i 

samhället. Här ser jag en parallell till det Andersson (2003:154) skriver i sin avhandling. Ilse 

är ju den som tagit för sig och vänt arbetslösheten till något konstruktivt. Andersson 

(ibid:154) skriver att en del kvinnor funnit sig tillrätta i sin roll som arbetslösa och att för 

kvinnor är det mer acceptabelt att känna så än för män. Kanske är det samma sak för Ilse, hon 

har alltid känt sig utanför och underordnad, nu drar hon nytta av det. Hon vet hur systemet 

fungerar. Hon har ordnat sin ekonomi så att hon klarar sig (hon har aktivitetsersättning, ett 

extrajobb och hyr ut rum åt syskonbarn). Detta kan ses som en förlust. Att man finner sig i sin 

låga sociala status. På ett strukturellt plan, kan det betraktas så, om man har lönearbetet som 

norm. Men på ett individuellt plan, kan man tänka att det är en form av oberoende, och en 

vinst, att slippa göra vad som helst för att anpassa-/underordna sig.  
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När jag har frågat ett par av intervjupersonerna om hur de ser på bidragsfusk eller att jobba 

svart, har de svarat det inte är något de skulle tänka sig att göra. Det är något de varit mycket 

övertygade om. Nu kan man tänka sig, att vore det så att man fuskade så skulle man inte tala 

om detta i en intervju ansikte mot ansikte med någon. Men jag fick uppfattningen att detta 

verkligen var något man inte gjorde. 

Jag ser två skäl till att intervjupersonerna ser det som otänkbart att fuska. Det ena är Scheffs 

(1988) resonemang om konformitet som jag anför i teoriavsnittet. För att inte riskera att 

uteslutas ur gemenskapen väljer man att rätta in sig i ledet. Man ser det som en hederssak att 

inte fuska, inte egentligen för att man delar majoritetens uppfattning, utan därför att ens 

sociala status är så prekär, att den potentiella skammen över att eventuellt bli utesluten ur 

gruppen ter sig ohanterlig. 

Det andra som jag ser det, är att man har en moralisk kompass som är välkalibrerad. Jag tolkar 

det som att man med Sennetts (1999) ord kommit till rätta med sin ”inre vilsenhet”. Detta 

beskriver Ilse väldigt väl. Hon menar det är viktigt att veta vem man är och vad man tror på. 

Att stå upp för sig själv och göra någonting med sitt liv som man tycker är viktigt ger mening, 

god självkänsla och i förlängningen kanske gör att människor respekterar varandra och 

samhällets lagar. 

Ilses ord kan man kontrastera mot Standings (2013), som betraktar utvecklingen mot osäkra, 

prekära levnadsförhållanden för en stor del av befolkningen, som en bidragande orsak till att 

människor börjar betrakta varandra som ”bättre” eller ”sämre” och som menar att det i 

förlängningen leder till att svaga grupper ställs mot varandra.  

Slutord 

Mina intervjupersoner ser sig inte som offer. De har stark kämparanda och är inte benägna att 

ge efter för ”fulspel”, men de är heller inte villiga att ta vilket ”jobb” som helst som erbjuds. 

De vill känna att deras arbete känns anständigt – känslomässigt och socialt acceptabelt. I ett 

försök att sammanfatta fynden i denna uppsats, skulle jag säga att det finns vinster på ett 

individuellt plan med att vara arbetslös, så länge man har pengar så att man klarar sig. Det 

man förlorar i status och inkomst, kan man vinna i frihet. Det kan föra med sig att man får en 

chans att lära sig att se andra värden i livet som gör det mer spännande och nyansrikt. Man 

kan med Paulsen fråga sig:  
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”Om man tänkte sig ett annat system där andra institutioner samlade människor på ett meningsfullt 

vis, vad skulle då hända med synen på lönearbetet som vägen till lycka” (2010: 60) 

Under intervjuperioden märkte jag att jag ställde stringentare frågor ju djupare jag trängde in i 

ämnesområdet. Ett problem med den här uppsatsen är att jag var ganska oklar över vad jag 

ville veta när jag började intervjuandet. Resultatet är en form av kartläggning, men den är 

något spretig och skummar mestadels bara på ytan. Möjligen hade uppsatsen fått mer djup om 

jag fokuserat på ett tema, t.ex. skam, eller tid (som jag tvingades stryka) och ställt mer 

ingående frågor inom enbart ett område. 

Syftet med en kvalitativ ansats är att synliggöra mekanismer. Det går inte att dra några 

generella slutsatser utifrån mitt material. Resultatet är bundet till de personer jag har intervjuat 

och det är omöjligt att veta om deras åsikter delas av andra eller enbart är personliga. Det 

uppsatsen tillför, är mitt av nyfikenhet inför ämnet uppriktiga sökande, samt en byggsten 

ytterligare, baserad på fem unika röster, till den samlade kunskapen kring arbetets för- och 

nackdelar.  

Slutligen, med tanke på de frågor jag väckt i diskussionsdelen, skulle det vara intressant att 

studera vad det egentligen är som gör att människor börjar organisera sig, trots att de befinner 

sig i arbetslöshet. Är det i dagens samhälle lättare att organisera sig när det råder 

massarbetslöshet (i motsats till 1930-talet Marienthal), än när en mindre andel av 

befolkningen är arbetslös? Ser normen annorlunda ut då? Mina tankar går återigen till 

Spanien, där det under en längre tid rått massarbetslöshet. Där fick vänsterpartiet Podemos 

över en miljon röster i Europaparlamentsvalet 2014 efter endast 2–3 månaders existens. Hur 

gick det till? Vilka sociala mekanismer ligger bakom ett sådant resultat?  
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