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och hur den påverkar det sociala livet.  

 
År 2010  42 sidor 
 

 
 
Syftet med denna studie var att studera hur arbetslöshet kan påverka människors sociala liv. 
Studien har inriktat sig på arbetslöshet utifrån arbetslösa individers eget perspektiv. Vår 
forskningsfråga handlar om att belysa vilka faktorer som synliggörs och påverkar människors 
sociala liv under deras arbetslöshet. Studien har en kvalitativ ansats och datainsamlingen har 
skett genom halvstrukturerade intervjuer med personer som varit arbetslösa mellan sex 
månader och två år. Resultatet visade att de flesta av intervjupersonerna ansåg att arbete 
förknippades med deras identitet. Det framkom även att ekonomin spelade en central roll i 
intervjupersonernas liv på många olika sätt och att det begränsade dem i deras sociala liv. 
Vidare framgick det att intervjupersonerna kände en avsaknad av förståelse från sin 
omgivning och behovet av socialt stöd visade sig vara mycket individuellt vilket påverkades 
av en rad olika faktorer. Vidare framkom det även att föreningslivet kan fylla en viktig 
funktion och det visade sig till viss del kunna fylla de behov som arbetet ger. Resultatet visade 
slutligen att arbetslösheten ledde till konflikter, missförstånd och känslor av att inte vara en 
del av samhället. En slutsats som kan dras av denna studie är att arbete är en viktig del för det 
sociala livet. Arbete ger människor sociala kontakter utanför hemmet och möjliggör för både 
struktur, självständighet, gemenskap, tillhörighet och för upprätthållandet av en stabil 
identitet. Familjen har också fått en central roll i de arbetslösas livssituation då den kan skapa 
både mening och mål i tillvaron för den arbetslöse. En ytterligare slutsats anser vi blir behovet 
av stöd för att reducera och förebygga de negativa konsekvenserna som arbetslösheten ger 
individen. Det finns områden som kan förbättras. Vidare belyser studien betydelsen av 
utveckling av det sociala stödet för att kunna täcka in de brister i stöd som erhålls idag för att 
hindra att arbetslösheten leder till isolering, utanförskap och känslor av skam och skuld som 
förhindrar dem från att ha ett bra och fungerande socialt liv.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Arbetslöshet, ekonomiska begränsningar, identitet, sociala förväntningar, socialt 
stöd.  
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1. Inledning                
Mellan maj och juni år 2009 publicerade facket för service och kommunikationen [SEKO] en 
rad oroväckande rubriker som alla hade en sak gemensamt, nämligen uppsägning. Under 
dessa månader varslade Relecom, Telia, SJ och Landvetter 1645 anställda. Vad händer med 
människorna bakom dessa företag? Hur påverkas människor av arbetslöshet? Tanken med 
denna uppsats väcktes genom den stora uppmärksamhet som lågkonjunkturen fått det senaste 
året. Arbetslösheten är ett väldigt aktuellt ämne och vi kan dagligen följa dess utveckling i 
media. I en rapport från Socialstyrelsen skriver forskarna Carle och Schale (1982) att 
arbetslösheten är ett av samhällets största problem vilket medför stora sociala konsekvenser.  
Svensson (2009) skriver på arbetsförmedlingens hemsida hur det har skett en ökning av 
arbetslösheten och han menar att om trenden håller i sig beräknas 539 000 personer vara 
arbetslösa år 2010. Enligt Statistiska centralbyrån [SCB] har arbetslösheten stigit till 398 000 
personer i juli 2009, vilket är en ökning med 103 000 personer från juli 2008 (SCB, 2009). 
  
Hur känner individer att arbetslösheten påverkar dem och på vilket sätt förändras deras 
livssituation? Det vi har valt att undersöka är därmed på vilket eller vilka sätt arbetslösheten 
bidrar till konsekvenser för individens sociala liv. Enligt den norska forskaren Morten 
Blekesaune (2008) drabbas oftast familjer hårdast av arbetsförlusten genom att den ökar 
familjekonflikter. Vidare menar han att dessa konflikter är större än de ekonomiska 
problemen och den individuella förlusten av självrespekt. I hans studie som gjorts på över 
3500 britter visade det sig att arbetslösheten ökar risken för separation och han är noga med 
att belysa arbetslöshetens känslomässiga aspekter. Vi anser att det därför vore intressant att se 
om relationen till andra människor i omgivningen kan undgå att bli drabbade under 
arbetslösheten.  
 
I vårt samhälle är arbetet högt värderat. Att vara arbetslös medför inte enbart att vara utan 
arbete, det kan också innebära en förlust av socialt umgänge, status och inkomst. Det sociala 
sammanhanget runt omkring arbetet betraktas som en lika viktig del som arbetet själv. Många 
arbeten är både ensidiga och innefattar vissa risker men trots det föredrar de flesta människor 
arbete framför arbetslöshet (Jönsson, 2003a). Är det för människor skamfyllt och tabubelagd 
att vara arbetslös? Hindrar detta människor att upprätthålla det sociala liv de annars brukar 
ha? Med detta antar vi att arbetet är meningsfullt för individen eftersom det sociala behovet 
ofta fylls på arbetsplatsen. Men är arbetet lika viktigt för alla? Finns det andra faktorer som 
fyller det sociala behovet som arbetet utgör? På vad sätt kan en förändrad ekonomisk situation 
på grund av arbetslösheten påverka det sociala nätverk man byggt upp?  
 
Arbetslöshet kan enligt Andersson (2003) också betraktas som en snäv kategori där bara vissa 
känslor, beskrivningar och handlingar anses vara accepterade. Det innebär med andra ord att 
de samhälleliga normerna styr människan att uppfatta arbetslöshet som något negativt. Vidare 
menar Andersson att arbetslösheten istället kan frigöra människan. Härmed ifrågasätter 
forskaren om det alltid är önskvärt att ha ett arbete.  
 
Problemområdet vi har valt att undersöka är intressant eftersom arbetslöshet kan betraktas ur 
olika perspektiv. Oavsett om arbetslösheten upplevs påverka det sociala livet negativt eller 
positivt så anser vi att det finns ett behov av förändring. Påverkas det sociala livet å ena sidan 
negativt, ligger det stor vikt i att se om det finns ett behov av ett ytterligare stöd utifrån där 
individerna kan få hjälp med att återuppbygga eller upprätthålla sitt sociala nätverk vid förlust 
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av arbete. Upplevs arbetslösheten å andra sidan inte påverka det sociala livet negativt borde 
de rådande normerna ifrågasättas vilket möjliggör för en förändring till en bredare syn. 
Undersökningen kan även synliggöra andra faktorer som fyller det sociala behovet för en 
arbetslös person.  
 

1.2 Syfte/ frågeställningar    
Syftet med denna studie är att studera hur arbetslöshet kan påverka människors sociala liv. Vi 
vill fånga och ge en mångskiftande bild av olika människors upplevelser av att vara arbetslösa 
och därmed öka förståelsen av hur det sociala livet kan påverkas vid arbetslöshet. Med 
utgångspunkt från vårt syfte har följande frågeställning formulerats: 
 

• Vilka faktorer synliggörs och påverkar människors sociala liv under deras 
arbetslöshet?    

 
Vi har valt att utgå från en egen definition av det sociala livet. Vi anser att det sociala livet för 
den enskilde individen innebär aspekter som relationer, samspel, socialt stöd och nätverk som 
uppkommer i interaktionen med omgivningen.   
                  
  
                                                             Sociala livet 
 

Individen     Omgivningen 
  
 
Figur 1. Individen, omgivningen och det sociala livet (Egen konstruktion). 
 
Figuren illustrerar hur individen i interaktionen med omgivning skapar det sociala livet och 
visar hur individens sociala liv är beroende av interaktionen med omgivningen. Interaktionen 
och det sociala livet kan således förändras när antingen individen eller omgivningen 
förändras.   

2. Teoretisk referensram               
I studiens teoretiska referensram har vi valt att först presentera några centrala 
begreppsdefinitioner för att sedan introducera tidigare forskning. Utifrån syftet har vi sökt 
efter tidigare forskning som tar upp fenomenet arbete och arbetslöshet samt även 
arbetslöshetens positiva och negativa konsekvenser. Därefter tar studien kort upp aktuella 
teman som rör arbetslöshetens sociala påverkan i kombination med individen och samhället 
som vi anser är relevant för syftet av studien. Vi kommer slutligen att presentera de teorier vi 
valt för vår studie.  
 

2.1 Begreppsdefinition              
Här följer en förklaring av de grundläggande begrepp som vi använder oss av i uppsatsen. För 
att undvika otydligheter definierar vi dessa vardagliga begrepp. De begrepp vi definierar är: 
arbetslöshet, arbete, socialt stöd och socialt nätverk. 
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2.1.1 Arbetslöshet      
För att avgränsa vilka som är arbetslösa och vilka som inte är det finns det regler som den 
internationella arbetsorganisationen [ILO] satt upp. För att en person skall räknas som 
arbetslös finns det tre grundläggande villkor som ska uppfyllas. Personen ska för det första ha 
ett arbete och mätperioden avser en vecka. Personen ska för det andra vara arbetssökande och 
personen skall då ha sökt arbete under den senaste månaden. Personen ska för det tredje inte 
vara förhindrad till att arbeta utav en exempelvis långvarig sjukdom utan ha möjlighet att 
arbeta (Olofsson & Wadensjö, 2005).  
 

2.1.2 Arbete            
Jakobsen och Karlsson (1993) anser att arbete är den aktivitet som människor utför i utbyte 
mot betalning oavsett om vi tycker om aktiviteten som sådan eller inte. Däremot så räknas 
inte de aktiviteter som kräver både ansträngning och kompetens trots att de är mödosamma till 
arbete om de saknar ersättning. Vidare menar Karlsson (1986) att kriterierna för att räknas 
som en lönearbetare är ”att lön utgår och att denna primärt har tid som sin grund, att han har 
en underordnad position och inte äger produktionsmedlen” (Karlsson, 1986, s.67).  
 

2.1.3 Socialt stöd  
Socialt stöd och socialt nätverk används ofta som synonymer, vilket enligt Nyqvist (2005) är 
missvisande. Enligt henne handlar socialt stöd om instrumentella och emotionella tillgångar 
som andra människor runt omkring bistår med. Hedin (1994) har valt att förklara 
instrumentellt stöd som den tillgång andra människor bistår med i form av att hjälpa till med 
att lösa problem och finna lämpliga resurser som individen behöver. Emotionellt stöd är i sin 
tur kopplat till individens möjlighet att få ventilera sina känslor och möta känslouttryck som 
bland annat sympati, tröst och uppmuntran.  
 

2.1.4 Socialt nätverk 
Socialt nätverk består å andra sidan av en serie förbindelser mellan grupper och människor 
och skiljs åt genom informella och formella nätverk. Informella nätverk syftar till relationer 
som riktar sig mot familjemedlemmar, släktingar och vänner. Formella nätverk är relationer 
som återfinns i organisationer och föreningar (Nyqvist, 2005).  
 

2.2 Tidigare forskning 
 

2.2.1 Historia 
I antikens Rom uppfattades arbete som ett slavgöra, det var både skamfyllt och vidrigt att 
arbeta och slavarna stod för produktionen. Begreppet arbetslös förekom inte under antiken 
även fast det existerade arbetslösa personer. På 1500-talet stiftades lagar om skyldigheter till 
arbete. Även då det fanns ont om arbete betraktades det som skamligt att vara utan arbete. På 
1700-talet fick arbete en positivt laddad betydelse som handlade om arbetsglädje och det blev 
centralt för människor i industrisamhället att arbeta (Angelöw, 1988). Det var först i samband 
med fattigvårdsutredning på 1870-talet som ordet arbetslös offentliggjordes och användes i 
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dess moderna betydelse. Trots detta tog det ett helt decennium innan begreppet blev allmänt 
förekommande (Andréasson, 2008).  
 
Frågor om arbetslöshet har intresserat människor i århundraden, men det var först på 1930-
talet under depressionen som forskningen inom området tog fart. Depressionen bidrog till ett 
ökat intresse för att studera de sociala och psykologiska konsekvenserna av arbetslösheten. 
Efter att forskningen i stor sett hade legat i vila sedan slutet av 30-talet fick det sedan under 
70 talet ett nytt uppsving och ett nytt intresse (Jönsson, 2003a). Det nyfunna intresset kring 
området arbetslöshet berodde på dess kraftiga ökning och de dramatiska siffrorna fortsteg 
långt över 30-talets nivåer (Giddens, 2007).  Under mitten av 80-talet beräknades det finnas 
runt en halv miljard arbetslösa människor runt om i världen (Angelöw, 1988). Den nya 
arbetslösheten som tog fart i Sverige under krisåren 1990-1993 förändrade karaktären och fick 
andra kännetecken än vad den tidigare haft i modern tid. Arbetslösheten blev mer strukturell 
och varaktig och karaktäriserades av offentliga nedskärningar inom bland annat A-kassan, 
bostadsbidrag och föräldrapenning (Starrin & Jönsson, 1998). I modern tid menar Angelöw 
(1998) att synen på arbetslösa mer human än längre tillbaka i tiden men att det fortfarande 
råder en diskriminerande syn på arbetslöshet.  
 

2.2.2 Förväntningar på arbete som en försörjningsfunktion 
Rantakeisu (2002) anser att arbetet är en nödvändighet för människors försörjning i samhället. 
De flesta människor livnär sig genom lönearbete och om en person är arbetslös blir denne 
ändå försörjd genom att andra människor arbetar och därmed ingår i samhällsystemet. Detta 
innebär vidare att människor är beroende av att sälja sin arbetskraft via arbetsmarknaden. De 
personer som inte kan försörja sig själva får olika typer av stöd under en förväntan av att de 
aktivt söker jobb. På det sättet skapas det ett socialt tryck på att arbetslösa genom sitt 
arbetssökande ska ge samhället en belöning och därigenom gengälda samhällets tjänst. 
 
Från att arbetet har varit en av det viktigaste steget från att vara barn till att bli vuxen har det i 
modern tid blivit den absolut främsta. Vilket har gjort att de sociala konsekvenserna som 
arbetslösheten bidrar till inte enbart drabbar de som är eller har varit arbetslösa utan också 
samhället i stort (Carle et al. 1982). I vårt samhälle menar Soidre (1999) att det finns 
förväntningar på att vuxna människor skall kunna försörja sig själva genom eget arbete, vilket 
enligt henne är det avgörande steget in i vuxenvärlden. Jönsson (2003b) menar att när 
människor misslyckas och inte når upp till dessa förväntningar uppkommer skamkänslor. 
Vidare belyser han vikten och behovet av arbete för att kunna upprätthålla den egna livsstilen 
och det sociala umgänget därmed menar han att en förlorad inkomst kan leda till både 
skamkänslor och social isolering. 
 

2.2.3 Behov av struktur 
I en rapport från Statens folkhälsoinstitut framkommer det två sidor av behovet och 
betydelsen av struktur i den arbetslösas livssituation. Å ena sidan kan behovet av struktur i 
form av arbete vara litet då individen själv anser sig kunna disponera sin vardag. Å andra 
sidan kan behovet av struktur vara stort för att individen ska kunna hålla sig aktiv under 
dagarna (Starrin, Rantakeisu & Forsberg, 2002). Enligt Hayes och Nutman (1981) bestämmer 
arbetet vilken tid människor ska stiga upp ur sängen, hur länge de ska vara borta från hemmet 
och hur de ska spendera tiden under dagen. Arbetet strukturerar såväl korta som långa 
perioder. Många människor upplever att förlusten av arbete ger en desorienterande effekt då 
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den underminerar det sättet människor strukturerar sitt liv på. Vidare menar Hayes et al. att 
vissa studier visar på att människor efter en arbetsförlust kan förlora sin tidsuppfattning och 
får efter dagens slut svårt att beskriva de aktiviteter de haft under dagen.  
 
Struktur kan vara nödvändigt för att individen ska få en meningsfull vardag och även kunna 
skilja på vardag och fritid, arbetsdagar och helger (Hayes et al. 1981; Starrin et al., 2002). 
Dessutom menar Andersson (2006) att det finns individer som finner meningsfullhet i andra 
aktiviteter och relationer och på det sättet klarar av att disponera sin egen tid utan att ha ett 
arbete. Trots detta så menar Giddens (2007) att även om arbetet i sig upplevs som dåligt och 
arbetsuppgifterna är monotona, anses arbetet ändå fylla viktiga psykologiska funktioner och 
ger människor både stuktur och stabilitet.   
 

2.2.4 Arbetslöshetens mångdimensionella och ambivalenta påverkan  
Angelöw (1988) anser att det är viktigt att föra fram både positiva och negativa aspekter av 
arbete. Vidare menar han också att en arbetslöshetsperiod som är kort även kan vara positiv i 
den bemärkelsen att man kan känna sig mindre stressad, få mer tid för sig själv och tid till att 
finna ett annat arbete. Angelöws positiva aspekterna har liknelser med Hanisch (1999) teori 
som menar på att arbetslöshet kan skapa en möjlighet för individer att ändra både karriär- och 
livsriktning. Vidare menar Hanisch att det är alltför naivt att komma fram till att arbetslöshet 
alltid leder till passivitet och uppgivenhet. Arbetslöshetens ambivalens är något som även 
Giddens (2007) valt att lyfta fram, utifrån de positiva aspekterna kan arbetslösheten medföra 
en möjlighet för människan att utveckla både sina förmågor och intressen. Angelöw (1988) 
menar dock att lönearbete trots detta betraktas som ett ideal där de negativa aspekterna ofta 
göms undan och där arbetslösheten fungerar som en hotbild för att anpassa människor till 
arbetet. För att upprätthålla lönearbetet som en social ordning måste det uppfattas som ett 
privilegium att arbete och därför måste det finnas något som är värre än att arbeta, nämligen 
att vara arbetslös och förödmjukad. Enligt Andersson (2006) finns det inget som tyder på att 
ett liv utan arbete behöver vara ett lidande men att det däremot finns grundläggande normer i 
samhället som påverkar människan till att vilja arbeta. Det innebär att människan inte har 
något val till att uppleva arbetslöshet på något annat sätt än som ett lidande.  
 
Arbetet ger kunskap om samhällets värderingar, normer, gemenskap och om dess materiella 
och sociala betydelse. Arbetet blir på så sätt en inskolning till livet eftersom arbetslivet bärs 
upp utav olika normer och värderingar som i stort sett alla i samhället accepterar (Carle et al., 
1982). Vidare menar Andersson (2006) att det finns en koppling mellan normalitet, 
medborgarskap och lönearbete. Friheten bestäms och begränsas i förhållande till de normativa 
reglerna i samhället vilket innebär att frihet alltid bestäms under särskilda villkor. Då arbete 
anses vara det som är normalt, accepteras arbetslöshet inte som något en individ kan trivas 
med.  
 

2.2.5 Arbete som identifiering 
Arbetet är mycket centralt i vårt samhälle då det inte bara ger människor medel för livets 
uppehälle utan även ger social uppskattning och avgör en individs identitet och status som 
människa och medmänniska. Arbetet förbinder även individen till hans eller hennes sociala 
miljö och kan ses som en direktlänk till den sociala gemenskapen till andra människor 
(Angelöw, 1998; Carle et al., 1982). Hayes et al. (1981) belyser vidare arbete och 
sysselsättning som en viktig källa för identitet. Människors identifieras bland annat efter sin 
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familjetillhörighet, sina attityder, intressen och färdigheter. De identifieras också i termer av 
vad de gör, har gjort och inte har gjort men också efter vad de är. Vidare menar Carle et al. 
(1982) att en individs status ofta bestäms utifrån vad individen har för slags yrke. Cullen och 
Hodgetts (2001) menar också att många människor upplever och dömer andra individer efter 
kriteriet av vad de arbetar med. 
 

2.2.6 Tillhörighet och social uteslutning  
Angelöw (1988) menar att arbetslöshet varken medför några former av uppskattning, social 
status eller identitet. Istället menar han att de arbetslösa både blir socialt utstötta och 
diskriminerade. Cullen et al. (2001) menar att en arbetslös individ saknar den positiva 
uppskattningen som fås genom ett arbete och även den socialt accepterande rollen som en 
arbetstagare har. Denna position förser generellt inte individen med en fullständig känsla av 
medlemskap i samhället.  Individen förlorar inte enbart fullt deltagande i det sociala livet utan 
blir också berövat sitt eget självvärde. Hayes et al. (1981) hävdar att när individer blir 
beroende av andra eller utav staten undermineras och skadas individens status och självkänsla. 
Detta beroende leder ofta till ökade känslor av att de har misslyckats och ses som otillräckliga 
i familjens och i andras ögon. Andersson (2006) för fram att arbetslösa individer ofta upplever 
känslor av värdelöshet men också av skam och menar att känslan av skam kan leda till att 
arbetslösa individer tenderar att ljuga om sin situation, på grund av att de skäms över 
avsaknaden av arbete. Vidare påpekar hon också att många arbetslösa besitter känslor av 
utanförskap och ensamhet.  
 
Social uteslutning karaktäriseras av faktorer som utgör hinder för delaktighet och som hindrar 
människor från att helt kunna delta i det samhället hon lever i. Vidare menar Giddens att den 
sociala uteslutningen beror på att dessa individer inte har samma förutsättningar som 
majoriteten i samhället (Giddens, 2007). Undersökningar har påvisat att just arbetslösheten 
begränsar individers möjlighet till att bli fullständiga medlemmar av samhället och att de 
utestängs från det som i samhället är socialt accepterat men också av det gemensamma 
(Nordenmark, 1999). Vidare menar Andersson (2006) att känslor av utanförskap kan leda till 
isolering från resten av samhället och en känsla av maktlöshet då kravet för att bli en hel 
deltagare av samhället är att försörja sig genom avlönat arbete.  
 
I en studie som Cullen et al. (2001) har gjort av arbetslöshet har det visat sig att de arbetslösa 
ofta upplever att arbetslösheten begränsar deras positiva sociala interaktioner och deras 
förbindelse till samhället. Individerna beskrev att de föredrog att inte delta i lika många 
sociala interaktioner som när de hade arbete på grund av att slippa bemötas av negativa 
attityder från omgivningen. Att vara arbetslös innebär därför att bli förhindrad att göra det 
man vill.  Anderssons (2006) menar att den arbetslösa individen tillskrivs kategorin arbetslösa 
utav andra i omgivningen, utan att själva anse sig tillhöra den kategorin. Hur pass arbetslös en 
person känner sig och hur man ska känna sig som arbetslös har att göra med om personen blir 
behandlad som arbetslös utifrån. Oavsett om attityderna är inbillade eller verkliga tycker sig 
den arbetslöse individen känna sig bemött av medlidande, förakt och anklagelse.  
 

2.2.7 Socialt stöd och socialt nätverk 
Phil och Starrin (1998) menar att ekonomi- sociala band modellen är två olika forskningslinjer 
som har förts samman då den ena står för betydelsen av ekonomiska förhållanden och den 
andra för betydelsen av sociala relationer för människans välbefinnande. Forskarna har gjort 
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en prövning av modellen och kommit fram till att graden och kvalitén av människors sociala 
relationer har en inverkan på människors psykiska hälsa. Studien visar på vikten av socialt 
stöd för att upprätthålla god psykisk hälsa och dess direkta möjlighet att lindra påföljderna av 
påfrestning. Hammarström (1996) för fram att flera studier pekar på att vänners, familjers och 
olika samhällsinrättningars sociala stöd kan medverka till att minska de negativa effekterna 
som arbetslöshet ger för en arbetslös individ.  
 
Vidare pekar forskning på att det sociala stödet kan innebära att ha någon att prata med om 
personliga saker och ett socialt stöd är en viktig faktor som påverkar hur den arbetslösa 
individen lyckas bemästra sin situation. Det sociala stödet fungerar som en buffert mot 
påfrestningar, stress och traumatiska händelser och hjälper människor att hantera 
krissituationer. Frånvaron av socialt stöd kan framkalla stress och leda till ohälsa (Hedin, 
1994). Sociala nätverk kan fungera som ett hjälpmedel för människor att tänka positivt om sig 
själva och om sina liv, vilket i sin tur förstärker de arbetslösa individernas benägenhet att 
upprätthålla en positiv bild under arbetslösheten (Kinicki,  McKee- Ryan, Song & Wanbergs, 
2005). Genom att tillbringa tid med sin familj får den arbetslöse individen ett socialt stöd som 
i sin tur kan få individen att känna sig som en fullständig medlem i samhället i sin roll som en 
erkänd till exempel pappa eller make (Cullen et al., 2001).  
 
Effekter av arbetslöshet inom familjer visar på att det främst är negativa och ger utfall såsom 
familjespänningar och negativa effekter av levnadsstandarden (Hanisch, 1999). Vidare menar 
Jönsson (2001) att den försämrade stämningen mellan vuxna inom familjen är fyra gånger 
större vid arbetslöshet och beror på att individerna saknar det sociala stödet som innebär att ha 
någon att prata med. Familjespänningarna kan också bero på ekonomiska svårigheter som 
leder till att familjerna upplever att de utestängs från ett normalt och socialt liv vilket gör att 
de inte kan leva upp till de sociala förväntningarna. Spänningarna kan också bero på en ökad 
skamkänsla som uppkommer i samband oro inför framtiden.  
 
Vidare visar forskning på att när någon ur en familj drabbas av arbetslöshet synliggörs 
familjens styrkor (Lee, 2002). Familjen kan genom sin styrka och intelligens hjälpa den 
arbetslöse familjemedlemmen att finna ett arbete och förse familjemedlemmen med det 
självförtroende som är en nödvändig del i den process som arbetssökande innebär (Lee, 
2002).  Detta har paralleller med Hedins (1994) tanke om täta nätverk som familjen kan bidra 
med. Vidare menar hon att det är just ett tätt nätverk som kan ge upphov till känslan av 
identitet, gemenskap samt tillhörighet vilket hon anser vara viktiga faktorer för individen. 
Hon anser att täta nätverk också kan ge negativa effekter för individer i kris vilket kan 
begränsa möjligheten till stöd. I sin studie har hon kommit fram till att nätverkets uppbyggnad 
är viktigare än dess storlek och för att det ska kunna fungera stödjande behövs en mångfald av 
människor och relationer. Vidare menar hon att nätverket påverkas olika på grund av vilken 
typ av kris individen råkar ut för. Stödet kan till och med minska och begränsas vid 
stigmatiserade och svåra problem. Täta nätverk kan ge ökad ångest och oro för individen då 
nätverkets omsorg blir för stor och individen upplever sig extra stressad över att man tvingas 
att må bra.  
 

2.2.8 Familjekonflikter och separationer 
Människor som blir drabbade av arbetslöshet löper hög risk att drabbas av ett stort antal 
sociala problem vilket även inkluderar parseparationer. Forskning har visat på ett starkt 
samband mellan just arbetslöshet och skilsmässa (Blekesaune, 2008).  
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Arbetslösheten är en händelse som inte bara drabbar den enskilda individen. Studier har visat 
att den även får effekter för människor runt omkring och för den drabbades familj. 
Arbetslösheten skapar stress hos den enskilde individen och framkallar ett dåligt klimat inom 
familjen, vilket i sin tur leder till fler konflikter (Jönsson, 2001; Lee, 2002). Förklaringarna till 
familjekonflikter och separationer är många men tros vara en effekt av familjens förvärrade 
och försvagade position (Bustos Castro et al., 2004). Det mest undersökta problemet bland 
arbetslöshet inom familjen är materiellt berövande och familjeslitningar som beror på en 
familjemedlems arbetslöshet som ofta varar längre än vad familjen till slut orkar ta itu med 
(Lee, 2002). Den låga inkomsten kan leda till att individen blir mindre attraktiv inför den 
andre partnern och den kan även medverka till att han eller hon får ett lägre inflytande i 
förhållandet, vilket även ökar stressen på partnerskapet (Blekesaune, 2008). Detta resultat går 
i jämnlöpande linje med Starrins och Jönssons (1998) teorier om arbetslöshet där de 
poängterar att pengar är en viktig faktor som både skapar känslor av kontroll och av makt. 
Vidare påpekar Jönsson (2001) att ekonomiska problem i flera studier har visat sig vara en 
påtaglig riskfaktor när det gäller separation.  
 
Blekesaune (2008) menar även att arbetslöshet tenderar att ha motsatt effekt än den som 
nämnts ovan då den även kan förhindra människor att avsluta sin relation till varandra. 
Genom att leva tillsammans kan man även dela på utgifter av konsumtionsvanor då det är 
mycket billigare att leva ihop än isär. Detta innebär att par som av ekonomiska skäl lever ihop 
kanske hade separerat annars.  
 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 
I denna del av studien kommer vi kort att presentera de teorier som vi anser vara relevanta att 
använda oss av i vår studie och som vi även fann vara återkommande i den litteratur och 
forskning som vi tog del av. De teorier och modeller som beskrivs här är Jahodas 
deprivationsteori, Fryers agentteori och avslutningsvis Ezzys teori om statuspassager.  
 
 
2.3.1 Jahodas deprivationsteori                 
Marie Jahoda har enligt Rantakeisu, Starrin och Hagqvist (1996) arbetat fram 
arbetslöshetsforskningens mest använda och omtalade teori som syftar till att synliggöra och 
förklara socialpsykologiska konsekvenser som arbetslösheten medför till människan. Jahoda 
har valt att förklara arbetslöshetens konsekvenser med utgångspunkt från arbetet och dess 
betydelse för människan. Genom att utgå från arbetslöshet som en antites till arbete menar 
Jönsson (2003a) att Jahoda har arbetat fram en modell som förklarar arbetslöshet genom att se 
vad arbetet har för betydelse för människor. Enligt Rantakeisu et al. (1996) bygger Jahodas 
behovsteori på manifesta och latenta funktioner som arbetet tillför till människor.  
 
De manifesta funktionerna syftar till lönearbete och fyller de ekonomiska aspekterna som 
människor behöver för sitt livsuppehälle. De latenta funktionerna arbetet leder och medför till 
är; tidsstruktur åt människors vakna tid, erfarenheter och sociala kontakter utanför den egna 
familjen, avsikter och mål som anknyts i det kollektiva och som människor inte kan uppnå på 
egen hand, status och identitet, ökad och regelbunden aktivitet (Rantakeisu et al., 1996). 
Jönsson (2003a) menar att de latenta funktionerna innebär grundläggande mänskliga behov 
och att dessa exempelvis förklarar varför människor trots usla arbetsförhållanden är 
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motiverade till att arbeta. Arbetslöshet gör att människor hamnar utanför gemenskapen och får 
svårt att få de latenta och manifesta socialpsykologiska behoven tillfredställda. Rantakeisu et 
al. (1996) menar att arbetslösheten både kan skapa ekonomiska problem likväl som den kan 
leda till förlust av sociala relationer och avsaknad av stuktur, låg aktivitetsgrad som är starkt 
associerad till lönearbete. Jahoda menar vidare att olika fritidsaktiviteter inte kan fylla de 
olika funktionerna som arbetet ger. Fritidsaktiviteter kan därmed inte ses som ett komplement 
till arbete även fast det kan vara bra och fylla andra funktioner.   
 
Många forskare ifrågasätter teorins giltighet och anser att Jahoda har romantiserat lönearbetet 
och inte tagit hänsyn till att arbetet kan vara mycket slitsamt för många. De kritiserar även att 
hon endast har utgått från medelklassen, inte tagit hänsyn till upplevelsen av arbetet och 
missat att mer specifikt förklara vilken tidsstruktur hon menar är viktig (Rantakeisu, 2002; 
Rantakeisu et al. 1996). Hammarström (1996) lyfter även fram kritik som riktas mot arbetets 
funktioner och anser att dessa behov inte uppfylls på alla arbetsplatser. Inom den kritiska 
psykologin har teorin också ifrågasatts. Vidare menar de att hur människor upplever sin 
arbetslöshet är kopplad till hur de upplever sitt arbete innan de blir arbetslösa.  Rantakeisu 
(2002) menar att Jahodas deprivationsteori även har tonvikt på omgivningen och är mer 
miljöcentrerad än individcentrerad där fokus riktas mot förhållanden i omgivningen istället för 
på enskilda individers upplevelser.  
 

2.3.2 Fryers agentteori 
Jönsson (2003a) skriver att Fryer kritiserar Jahodas teori genom att föra fram att Jahoda 
skildrar den arbetslöse som en passiv aktör där aktören själv inte har förmågan att påverka och 
förändra sin situation. Rantakeisu (2002) för fram att Fryer istället har utvecklat en egen teori 
som han har valt att kalla agentteorin. Teorin bygger på ett antagande där människor själva 
anses vara aktiva aktörer som har som mål att lyfta fram sig själva. Rantakeisu et al. (1996) 
för vidare fram att människor enligt Fryer påverkar olika händelser och sin omgivning genom 
sin inre motivation och teorin grundar sig i att människan är självständig så länge inte 
omgivningen förhindrar dem. Rantakeisu (2002) beskriver att Fryers teori går ut på att 
arbetslöshetens negativa konsekvenser beror på förhållanden som inskränker aktörens 
självständighet. Påtvingade ekonomiska begränsningar kan exempelvis göra det svårt för 
individen att ha kontroll över sin situation och att planera saker inför framtiden. Dagen får tas 
som den kommer och framtidsplaner får läggas åt sidan. Den ekonomiska situationen och 
känslan av att kunna planera framtiden har således visat sig ha stor betydelse för 
arbetslöshetens effekter på individens välmående.  
 
Detta till skillnad från Jahodas teori som bygger på att individer reagerar på sin omgivning 
samtidigt som de är beroende av den. I en studie som Fryer medverkat i visade det sig att de 
arbetslösa beskrev att de inte upplevde några psykologiska brister i sin livssituation. Fryer 
menade att detta berodde på att de fick möjlighet att ersätta de sociala fördelar som arbetet för 
med sig genom att medverka i frivilliga organisationer och att de fyllde sina dagar med 
meningsfulla aktiviteter (Rantakeisu, 2002). Att arbetslösa individer söker alternativ till arbete 
beror enligt Fryer på ett behov av att försöka bemästra sin arbetslösa situation och utforma 
uppnåbara mål (Jönsson, 2003a). Fryers teori har också fått ta mot kritik då Ezzy menar att 
individer både är aktiva och passiva varelser. I Jahodas teori utelämnas den enskildes 
handlingsutrymme där istället de sociala strukturerna förs fram. I Fryers teori är problemet 
omvänt där den sociala omgivningens begränsningar inte framkommer utan där den enskilde 
individens aktiva handlingsutrymme istället förs fram (Rantakeisu, 2003). 
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2.3.3 Ezzys teori om statuspassage                                                                      
Ezzys teori bygger på en process och en övergång från arbete till arbetslöshet och från 
arbetslöshet till någon annan statusposition. Ezzy beskriver övergången som en process och 
inte som ett tillstånd. Övergångarna är starkt kopplade till andra rollövertaganden och teorin 
belyser individens samspel med sin omgivning men också individens inre strävan att uppnå 
mål och finna mening i tillvaron (Jönsson, 2003a). Genom att befinna sig i en statuspassage 
och ha svårigheter med att finna en ny roll under arbetslösheten skapas en brist på mening i 
tillvaron vilket i sin tur kan leda till störningar i individens identitet (Rantakeisu, 2003). 
Arbetslöshet i sig innebär låg status och är ofta sammankopplad med negativa känslor såsom 
skam och värdelöshet (Jönsson, 2003a).  

3.  Metod 
 

3.1 Metodval och forskningsansats  

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats för att ge respondenten en större 
frihet att beskriva den egna upplevelsen och förståelsen av det som undersöks i jämförelse 
med den kvantitativa ansatsen (Björndal, 2007). Valet av en kvalitativ metod baserar vi på 
Kvales tanke om att ”styrkan hos intervjusamtalet är att det kan fånga en mängd olika 
personers uppfattningar om ett ämne och ge en bild av en mångsidig och kontroversiell 
mänsklig värld” (Kvale, 1997, s.14). Vi vill härmed fånga olika människors upplevelser av 
hur deras arbetslösa situation kan komma att påverka deras sociala liv. Detta kan ge en 
mångsidig bild av problemet och synliggöra vilka konsekvenser arbetslösheten kan medföra. 
Vidare menar Kvale (1997) att det kvalitativa forskningsupplägget karaktäriseras av att det är 
mer anpassningsbart och föränderligt i jämförelse med den kvantitativa, vilket gör att man får 
en djupare förståelse och ges möjligheten att få mer uttömmande och beskrivande svar. Vi har 
valt den kvalitativa forskningsansatsen då studiens syfte är att studera hur arbetslöshet 
påverkar människors sociala liv. Studien söker finna den egentliga upplevelsen av det 
undersökta fenomenet så som de ter sig för de studerade. Flexibiliteten av kvalitativ metod 
möjliggör å ena sidan relevanta tolkningar. Å andra sidan är flexibiliteten också dess nackdel 
då insamlingen av data från de olika undersökningsenheterna inte alltid är desamma, vilket 
gör resultatet mindre entydigt (Björndal, 2007).  
 

3. 2 Datainsamlingsmetoder   

Syftet med forskningsintervjun är att producera kunskap i mötet mellan den intervjuade och 
den som intervjuar, där målet är att världen ska förstås utifrån den intervjuades synvinkel 
(Kvale, 1997). Fördelen med detta är att det blir mer trovärdigt, eftersom respondenterna får 
en större möjlighet att fritt tala ur sitt eget perspektiv än de skulle få i en kvantitativ 
undersökning (Björndal, 2007). För att uppnå studiens syfte har vi valt att använda oss av 
intervjuer. Intervjuer öppnar upp för nya oväntade fenomen och anses vara en berikande 
upplevelse för så väl forskaren som den intervjuade. Förhoppningen är att en väl genomförd 
intervju även kan ge den intervjuade en ny insikt om sin egen livssituation (Kvale, 1997). Att 



11 

 

få sätta ord på och synliggöra den egna upplevelsen kan möjliggöra för de arbetslösa att själva 
se hur arbetslösheten påverkat deras sociala liv.  
 
Forskningsintervjuerna varierar i graden av struktur och vi valde att använda oss av en 
halvstrukturerad intervjuform som innefattade en rad olika teman. Detta möjliggjorde för oss 
att vid behov ändra frågornas ordningsföljd och form (Kvale, 1997). Vår intervjustudie har 
baserats på 10 intervjuer. Intervjupersonerna fick själva avgöra tid och plats för intervjun och 
intervjuerna tog i genomsnitt ca en timme. Valet av antal intervjuer baserades på det syfte 
som vi ville uppnå. 
 
Vi utformade en intervjuguide där olika teman användes som utgångspunkt för 
intervjufrågorna och vi bestämde oss för att använda oss av följdfrågor vid behov för att 
kunna följa upp intressanta samtalsområden som var relevanta för syftet. När intervjuguiden 
var färdig utfördes en provintervju för att testa frågorna innan de andra intervjuerna gjordes. 
Intervjuguiden syftar till att ange de fenomen som ska undersökas, ämnen som ska täckas och 
frågor som ska ställas. Upplägget baserades på valet av forskningsintervju och svarar för 
frågornas lydelse och ordningsföljd. Frågorna bör inneha både ett tematiskt och dynamiskt 
bidrag, vilket innebär kunskapsproduktionen och skapandet av ett bra samspel (Kvale, 1997).  
 
 
3. 2. 1 Urval              
Studien har riktats mot arbetslösa personer som har haft arbete i minst fem år och som sedan 
blivit arbetslösa. Detta för individerna skall kunna jämföra sin egen situation som både 
arbetstagare och arbetslös och huruvida deras sociala liv har påverkats eller förändrats av 
arbetslösheten. För att begränsa urvalet har vi tittat närmare på arbetslösa personer i en stad i 
Mellansverige och jämfört de olika individernas upplevelser av sitt sociala liv. 
Intervjudeltagarna har varit arbetslösa mellan sex månader och två år. Vårt resonemang kring 
detta urval är att personerna därmed ska ha hunnit träda in i en annan form av livssituation så 
de själva kan skilja på upplevelsen av att vara både arbetande och arbetslös. Personer som har 
varit arbetslös längre än två år kan ha svårare att minnas hur det var att arbeta då de kan ha 
vant sig vid ett liv som arbetslös. Anledningen till att vi valde att vända oss till den grupp som 
varit arbetslös i mellan sex månader och två år är att vi tror att dessa personer befinner sig i ett 
någorlunda liknande skede i livet och för att förändringen ska bero på arbetslösheten och inte 
på andra faktorer som bidrar till en förändrad livssituation. I urvalet valde vi att inte ta någon 
hänsyn till ålder och kön, eftersom vi har riktat in oss på en målgrupp som avser arbetslösa 
anser vi att åldern inte spelar någon roll för det sociala livet. Detsamma gäller vårt 
resonerande kring kön då avsikten är att studera arbetslösa och då inte beroende på om de är 
män eller kvinnor.  
 
En förutsättning för vårt urval var att intervjudeltagarna var anmälda och arbetssökande på 
Arbetsförmedlingen. Det innebär att de arbetslösa personerna ingår under de villkoren, vilket 
tidigare beskrivits under definitionen av arbetslöshet med hjälp av Olofson et al. (2005). 
Intervjupersonerna valdes därför ut genom ett ändamålsenligt urval, där vår bakomliggande 
idé rättfärdigade valet (Hartman, 2001). Vi började med att vända oss till Arbetsförmedlingen 
och blev till en början nekade av sekretesskäl. Vi fick i stället tipset att kontakta jobbcoacher 
och efter att vi vänt oss till över 70 jobbcoachföretag, kom vi i kontakt med några personer 
som ansåg att studien var mycket intressant och som avvarade tid åt att skicka ut vårt 
missivbrev till deras klienter. I missivbrevet presenterade vi syftet med studien och de etiska 
reglerna. När väl missbreven var utskickade visade sig intresset vara stort bland de arbetslösa. 
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I början av resultatpresentationen introducerade vi varje intervjuperson för att ge läsaren en 
förståelse för vilka personerna är. För att uppnå konfidentialitet har intervjupersonernas namn 
bytts ut till fiktiva namn. Konfidentialitet innebär att uppgifter bara är identifierbara för 
forskaren och att den konfidentiella behandlingen av uppgifterna gör att identiteten inte 
kommer röjas eller missbrukas (Vetenskapsrådet, 2004).  
 

3. 3 Databearbetning och analysmetoder                 
En intervjuguide användes vid de enskilda intervjuerna och med intervjupersonernas 
medgivande spelades intervjuer in. Vi hade i åtanke under intervjuerna att intervjupersonernas 
kunde komma att känna sig obekväma med att spelas in. Därmed försökte vi skapa en så 
naturlig miljö som möjligt under intervjun. 
 
Intervjuerna transkriberades efter att de var slutförda och sedan redovisades svaren utifrån det 
som var relevant för frågeställningen. Björndal (2007) anser att syftet med transkribering är 
att ge en bättre överblick över intervjumaterialet och för att tydligare kunna se de mönster 
som framträder. Transkriberingen av intervjuerna gjorde det möjligt för oss att både upptäcka 
sådant som vi tidigare hade missat och se återkommande mönster, men underlättade också för 
vårt resultatskrivande. Kvale (1997) beskriver att det finns vissa standardval som man ställs 
inför vid utskrift av forskningsintervjuer. Frågorna gäller huruvida intervjuuttalanden ska 
återges ordagrant eller om de ska få en mer korrekt skriftlig form. Vi har reducerat de delar av 
intervjuerna som vi inte anser är relevanta för forskningssyftet och vi har friserat citaten så 
texten blir mer läsvänlig. 
 
I den kvalitativa forskningsintervjun är syftet att tolka de teman som finns i 
intervjupersonernas livsvärld. Under analysarbetet framkommer de intervjuades egna 
uppfattningar och intervjuaren får nya insikter på fenomenen. En metod för meningsanalys 
som vi har valt kallas meningskategorisering som innebär att texten kodas och sedan placeras 
under olika kategorier och underkategorier och på så sätt kan en större mängd text reduceras 
och struktureras. Kategorierna kan utformas i förväg eller konstrueras under analysens gång 
och erhållas från vardagsspråket, teorin eller från intervjupersonernas egna uttryck (Kvale, 
1997). Med hjälp av meningskategorisering har vi med utgångspunkt från resultatet kunnat 
koppla ihop de olika intervjupersonernas upplevelser och beskrivningar och därefter få en bild 
av hur upplevelserna skiljer sig åt eller liknar varandra. För att få en struktur och för att 
underlätta den skriftliga presentationen har vi förkortat långa uttalanden till kategorier och 
underkategorier och därmed skapat ett mer hanterbart material. För att förtydliga 
intervjupersonernas uppfattningar och upplevelser har vi använt citat som belyser de olika 
kategorierna. 
  

3. 4 Validitet och  reliabilitet    

Validiteten ifrågasätter resultatets autenticitet, dess trovärdighet och pålitlighet. Validitet kan 
beskrivas som en kvalitetskontroll som spänner över hela kunskapsproduktionen. Validiteten 
ifrågasätter och säkerställer giltigheten av de fenomen som undersöks. Forskaren måste hela 
tiden ifrågasätta sig själv och garantera giltigheten under hela forskningsprocessen genom att 
säkerställa att metoden undersöker de fenomen som ska undersökas (Kvale, 1997). Utan en 
god validitet i undersökningen faller dess värde och resultatet blir oanvändbart. För att 
garantera oss om att de är just arbetslösas sociala liv vi undersöker har vi noggrant förklarat 
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och definierat begrepp som berör arbetslöshet och det sociala livet. Vi har även med hjälp av 
begreppsförklaringarna, syftet, frågeställningarna och den teoretiska referensramen utvecklat 
intervjufrågor som ligger som grund för att besvara studiens syfte.  
 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig metoden är och genom att utgå från samma 
förutsättningar och material ska andra forskare kunna nå samma resultat. Det är dock inte 
troligt att två kvalitativa undersökningar visar samma resultat eftersom de påverkas av både 
intervjuaren och av intervjusituationen (Merriam, 1994). Vi har använt oss av samma 
intervjuguide vid samtliga intervjuer för att öka tillförlitligheten i vår undersökning. Då vi har 
använt oss av en kvalitativ metod kan det bli svårt att nå en hög reliabilitet eftersom vår egen 
tolkning alltid ligger till grund för analysen. Det kan därför bli svårt att upprepa 
undersökningen. Citat anser vi däremot kan öka reliabiliteten och med hjälp av 
bandinspelning och transkribering kan vi fånga och återge intervjupersonernas egna 
upplevelser. 
 

3. 5 Etiska ställningstaganden                                   
I intervjustudien tog vi hänsyn till de fyra etiska forskningskraven vilka består av 
informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Intervjupersonerna har genom ett missivbrev upplysts om studiens syfte och informerats om 
deras uppgift i projektet, deras fria val att medverka och rättigheten att avbryta. Innan vi 
startade studien inhämtades ett samtycke från samtliga deltagare i studien. Dessutom 
behandlades det insamlade materialet konfidentiellt så att intervjupersonerna inte skulle bli 
igenkända i studien. Allt material som vi samlat in kommer endast att användas i 
forskningssyfte och kommer inte lånas ut i kommersiellt eller i annat icke-vetenskapligt bruk 
(Vetenskapsrådet, 2004). Skyddandet av intervjupersonernas integritet har varit en viktig del i 
redovisningen av intervjuerna då sociala relationer och arbetslöshet kan vara känsliga och 
tabubelagda ämnen. Vi har även informerat deltagarna om hur de kan komma i kontakt med 
oss i efterhand vid frågor eller funderingar och var resultatet av studien sedan kommer att 
finnas tillgängligt.   

4. Resultat                   
I studiens resultatkapitel har vi valt att använda oss av meningskategoriseringen vilket gör det 
möjligt för oss att koppla samman de olika intervjupersonernas upplevelser, beskriva deras 
erfarenheter och synliggöra intervjustudiens mångfald. De rubriker vi valt att använda oss av 
är ekonomi, konsekvenser och effekter av arbetslösheten, arbetes betydelse och kraven från 
samhället, eftersom vi anser att dessa rubriker är de som framträder som tydligast under 
intervjuerna. Benämningarna av underkategorierna är en mer specifik beskrivning av 
respektive huvudkategori och ger ett en tydligare bild av det som framkom ur 
intervjupersonernas upplevelser.  
 

4.1 Presentation av intervjupersonerna 
Lennart är ensamstående. Han blev uppsagd på grund av arbetsbrist och har varit arbetslös 
sedan två år tillbaka.  
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Janne är skild och har två barn. Janne valde att säga upp sig själv och har varit arbetslös i nio 
månader.  
 
Klara är gift och har ett barn. Hon blev uppsagd på grund av omorganisering och har varit 
arbetslös i sex månader.  
 
Henrik har en sambo, två egna barn och två bonusbarn. Henrik blev varslad och har varit 
arbetslös i sex månader.  
 
Gustav är sambo. Han blev varslad på grund av arbetsbrist och har varit arbetslös i sex 
månader.  
 
Filip  är gift och har två barn. Företaget som Filip jobbade åt köptes upp och han har varit 
arbetslös sedan sex månader tillbaka.  
 
Emil är ensamstående. Företaget som Emil jobbade åt köptes upp och han har varit arbetslös i 
två år.  
 
Daniella är ensamstående. Hennes arbetsplats lades ner och hon har varit arbetslös i åtta 
månader. 
 
Carina är sambo och har två barn. Hon blev uppsagd efter sin föräldraledighet och har varit 
arbetslös i 11 månader.  
 
Beatrice är gift och har ett barn. Beatrice blev varslad på grund av arbetsbrist efter min 
föräldraledighet och hon har varit arbetslös i nio månader.  
 

4.2 Ekonomi                 
Även fast fokus under intervjustudien inte har legat kring ekonomi har det framkommit att 
intervjupersonernas upplevelser av sin ekonomiska situation har varit en viktig del i 
upplevelsen av arbetslösheten och vilka konsekvenser det har såväl för individernas 
livssituation som för det sociala livet.  
 

4.2.1 Upplevelsen av ekonomins betydelse          
Samtliga personer i intervjustudien är medlemmar i arbetsförmedlingen och är berättigade till 
ersättning ifrån A-kassa. Samtliga anser dock att ersättningen från A- kassan inte är tillräcklig. 
Hur intervjupersonerna har överlevet ekonomiskt har varierat. Beatrice och Henrik får 
ekonomiskt stöd av sina respektive sambos, Carina får både ekonomiskt stöd av sin sambo 
och av sina föräldrar. Emil är ensamstående och får endast ekonomiskt stöd av sina föräldrar. 
Gustav, Janne och Lennart får inget ekonomiskt stöd av vare sig sambo eller någon förälder. 
Antingen beror det enligt dem på att de inte har någon sambo, att föräldrarna inte är i livet 
eller att sambon inte har möjlighet att ge ekonomiskt stöd. Filip och Klara får ekonomiskt stöd 
i form utav andra försäkringar än A-kassa. Beatrice får både ekonomiska stöd av sin sambo 
men också av en extra försäkring. 
 

Det är klart ekonomin är viktig, nu klarar ju vi oss tack vare att min make 
jobbar fullt så att än länge går det ju bra. (Beatrice) 
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Jag har förmånen att ha en sambo som jobbar fortfarande för det finns ju 
folk som båda två har blivit av med jobbet och det kan inte vara speciellt lätt 
för dem. Sen har ju min mamma också stöttat mig ekonomiskt, för vi hade 
inte klarat det annars. (Carina) 
                    

I diskussionen om hur viktig de arbetslösa anser att ekonomin är i deras liv, visar det sig att 
åtta av tio anser att ekonomin spelar mycket stor roll. De två övriga, Filip och Klara, anser att 
ekonomin inte spelar så stor roll. Det framkommer även att dessa två inte har några lån eller 
väldigt få lån. De får även båda extra inkomst i form av försäkringar eller pension. Hälften 
utav de som anser att ekonomin är viktig påpekar att det är en förutsättning för att kunna 
överleva tillvaron.  
 

En inkomst betyder ju fortfarande mat på bordet, att man kan betala hyran 
eller betala räkningar överhuvudtaget. Du kanske vill ha pengar till några 
fritidsintressen också. Har man barn, som jag har, så går ju en del pengar 
till det också, så på så sätt är det ju väldigt viktigt. (Henrik) 

 
En annan upplevelse som framkom från Beatrice var skuldkänslor som uppstår på grund av att 
inte ha möjlighet att bidra ekonomiskt i hemmet och där någon annan familjemedlem istället 
får gå in och bidra till försörjningen mer än vanligt. Carina beskriver att hon känner en press i 
att få in pengar så att hon och hennes sambo och barn skall kunna klara av att försörja sig och 
ha en normal levnadsstandard.  
 

Jag känner mig väldigt beroende utav min make på ett annat vis än jag var 
tidigare när jag hade hela min lön. Han får dra ett tyngre lass idag 
ekonomiskt än vad han gjorde tidigare och det tycker jag är lite fel. Vi är ju 
en familj men samtidigt kan jag tycka att det är lite tråkigt för det är ju inte 
bara en person som blir drabbad. Jag mår väldigt dåligt av det och jag får 
lite dåligt samvete för att jag inte tycker att det ska vara så. (Beatrice) 

 
Emil och Carina talar om sin förtvivlan angående framtiden där bägge oroar sig för hur deras 
ekonomiska situation kommer att se ut i framtiden. Carina menar att den ekonomiska 
situationen är ohållbar då hon menar att även fast de inte slösar på något utöver det vanliga 
kommer det ändå att finnas en risk för att de hamnar i en kris. 
 

Man måste hålla ögonen vakna så att man inte hamnar i en ekonomisk spiral 
som man inte kan ta sig ur. Jag klarar inte av det här ekonomiskt i typ tre 
månader till. Man kommer ju framåt men alla gånger vet man inte hur. Det 
funkar men egentligen inte. (Emil) 

 

4.2.2 Den ekonomiska situationen 
Samtliga intervjupersoner utom Klara anser att deras ekonomiska situation tvingar dem till att 
vara mer försiktiga och återhållsamma. De flesta av de intervjuade framhäver att de har 
tvingats dra ner på inköp av kläder och teknikprylar, semesterresor och fritidsaktiviteter. Det 
framkommer även att inga aktiviteter utöver det vanliga förekommer. De fritidsaktiviteter 
som nämns handlar om begränsningar i att gå ut på krogen, spela golf, gå på bio och 
föreningsaktiviteter. Emil beskriver att den ekonomiskt svåra situation han sitter i idag har 
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bidragit till att han upplever en känsla av utanförskap, då han inte har möjlighet att delta i 
föreningsaktiviteter och följa med på resor i lika stor utsträckning som tidigare.  

 
Det blir en hel del saker man får välja bort, vissa semesterplaner som man 
kanske tidigare har åkt iväg på, åkt skidor med kompisar och så det är ju 
bara att stryka. Utlandssemester med sambon och så är bara att stryka. 
(Gustav) 
 

En annan konsekvens av ekonomin handlar om husförsäljning, där Janne som är 
ensamstående har tvingats sälja sin villa och istället köpa en lägenhet. Emil och Filip har 
funderat på att eventuellt sälja huset om deras ekonomiska situation inte förändras.  
 
Resultatet visar även på att samtliga intervjupersoner inte vill leva på sina vänner, de 
accepterar inte att få ekonomisk hjälp eller stöd av sina vänner. Gustav förklarar till exempel i 
diskussionen om ekonomiskt hjälp från vänner att det är ett givande och tagandet mellan 
honom och hans vänner när de till exempel går ut och äter. Han menar även att det skulle 
kännas pinsamt om hans vänner skulle erbjuda sig att betala för honom. Det har också visat 
sig att ett par tycker att det är svårt att delta på aktiviteter med vänner eftersom det förväntas 
av dem att de ska bjuda igen. 
 

Ibland händer det att jag tackar nej till samlingar eftersom det kan vara 
någon annanstans. Jag tar lite avstånd. Jag har ingen egen bil och man kan 
inte komma till sina vänner tomhänt, man måste köpa någonting och visa sin 
glädje gentemot sina vänner. (Janne) 
 
Även om de är vänner så vill jag inte känna mig beroende, för på något sätt 
blir det lite grand att det förväntas att man någon gång bjuder igen. Tar det 
för lång tid att bjuda igen, då blir det en bitter smak hos mig. Då ska man ha 
möjlighet att bjuda igen relativt omgående. Därför vill jag inte gärna 
försätta mig i den situationen därför att det känns fel. (Emil) 
 

4.3 Omgivningens förståelse och stöd                  
I detta avsnitt synliggörs det vilka konsekvenser arbetslösheten för med sig för 
intervjupersonerna och hur det påverkat deras relationer till både vänner och familj. Under 
intervjuernas gång framkom det att förståelsen spelade en stor roll, att behovet av stöd 
varierade, att nätverket fyller en viktig funktion och att relationerna till familj och vänner både 
kan påverkas negativt och positivt.   
 

4.3.1 Förståelsens dimensioner                      
I flera delar av intervjuerna framkommer det att intervjupersonerna anser att det saknas 
förståelse från olika håll.  Många beskriver att det kan vara svårt att få en full förståelse för en 
situation man inte har befunnit sig i själv. 
  

Ibland tror jag inte att de förstår eftersom de sitter med 25 000 i månadslön, 
minst, och då förstår de inte att jag har hälften av vad de har i månadslön 
men de kan beklaga sig för mig hur mycket pengar som går åt och att de inte 
har råd. En vän beklagade sig över pengar, som ska åka till Thailand nu. De 
var till Thailand förra året också, hon och hennes man och då har jag lust 
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att skrika till henne; Hallå! Ni ska ju åka till Thailand i alla fall. Jag kan ju 
inte ens det. Vad gör ni med era pengar egentligen? (Klara)   
 
Jag skulle tycka att det vara värdefullt att de skulle få gå i mina fotspår 
under en längre tid men samtidigt önskar man ingen det. (Emil) 

 
Hälften av intervjupersonerna som har vänner som är eller som har varit arbetslösa beskriver 
att de har en bättre och större förståelse för deras situation än de vänner som inte varit eller är 
arbetslösa. Vidare anser de att de arbetslösa vännerna kunde sätta sig in i deras situation och 
se ur deras perspektiv och förstå hur svårt det är att hitta ett jobb och känslorna de medför.  
 

Dom man umgås med mest är oftast de som redan är arbetslösa, för de 
andra jobbar ju, dem hinner man inte umgås med. Sen är det ju väldigt 
enkelt att prata med dem om det. De förstår och de tycker att man har blivit 
orättvist behandlad och sånt där. Jag tycker de har förståelse för mig. 
(Carina) 

 
Trots detta visade det sig att ingen av intervjupersonerna har träffat nya vänner eller bytt 
vänskapsrelationer sedan de blivit arbetslösa, utan umgås alla med samma vänner som 
tidigare. Därefter beskriver Emil även att olika vänskapsrelationer fyller olika funktioner, 
variationen i vänskaprelationerna är stor.  
   

Om vi pratar om den känslomässiga biten har jag en sån relation att där vet 
jag att jag kan prata helt fritt känslomässigt. Andra slags vänner är ens 
vänner bara för att man haft dem som vänner under så lång tid och för att 
man gör roliga saker som kanske intresserar en tillsammans. En del gäller 
rent allmänt skitsnacks vänner som man umgås och pratar skit med. (Emil) 

 
Henrik och Carina anser att deras respektive sambos har stor förståelse för deras situation. 
Carina menar att hennes sambo har en mycket bra förståelse för hennes situation som hon tror 
beror på att sambon dagligen i sitt arbete i facket kommer i kontakt med arbetslösa personer. 
Henrik tror i sin tur att den goda förståelsen beror på att hans sambo är chef och är duktig på 
att skilja mellan privatliv och yrkesliv.  
 

4.3.2 Det sociala stödets aspekter                    
I diskussionen om det sociala stödet framgår det att alla intervjupersoner inte har samma 
behov att prata om sin arbetslöshetssituation. Beatrice, Klara och Daniella anser exempelvis 
att de inte vill ha något stöd ifrån sin familj och sina vänner och att ingen skall lägga sig i 
deras situation eftersom de menar att det är deras egen ensak och att de ändå inte förstår. 
Klara anser att de är hennes ensak och att hennes vänner inte ska behöva tycka synd om henne 
och känna att de måste komma och hälsa på för att hon är arbetslös. Daniella för fram att den 
person som hon accepterar och får stöd ifrån är från hennes bästa väninna som också är 
arbetslös.  

 
Alltså jag känner väl kanske inte att jag vill ha något direkt stöd från min 
familj. Jag vill liksom klara mig själv och det vet dem nog om. Däremot så 
är en av mina närmsta vänner också arbetslös och vi pratar mycket, vi 
stöttar varandra, vi letar jobb åt varandra. (Daniella) 
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Några av personerna i intervjun talar om det sociala stödet i form av en slags press. Henrik 
berättar att hans familj vill hans bästa, de vill att han ska få ett jobb och att han ska få må bra 
igen och detta upplever han som en inre press över att han själv ska må bra. I samtalet om det 
sociala stödets innerbörd förklarar Beatrice att för mycket stöd från människor i hennes 
omgivning kan ge motsatt effekt, vilket enligt henne själv leder till att hon visar taggarna utåt.  
 
I intervjuerna framkommer en annan aspekt av det sociala stödet och det handlar om att ett 
par intervjupersoner anser att personer i deras omgivning inte kan påverka deras livssituation. 
Janne menar att hans barn inte har möjlighet att ge honom något stöd då dagens ungdomar 
inte är byggda för det då de har sina egna liv att tänka på. Han beskriver ett avstånd mellan 
honom själv och hans barn där barnen vill att han ska må bra men inte kan göra något åt 
saken. Janne men också Henrik beskriver ett liknande scenario där de också upplever samma 
sak med sina vänner där de även anser att de inte kan kräva något av dem.  
 

Jag har informerat mina vänner om läget, de kanske inte hör av sig om läget 
och det tror jag handlar om att de inte vill klampa in för mycket. Jag får 
hellre sköta mitt och dem sköter sitt. Jag känner att de ändå inte kan göra 
något åt saken. (Henrik) 

 
Henrik tycker å andra sidan att hans sambo ger honom ett värdefullt stöd fast han anser att det 
är svårt att ta åt sig av andras råd. Henrik och även Janne menar vidare att familjen stöttat dem 
så gott det går, med tankar och idéer fast att det ändå är upp till var och en att lösa sin egen 
situation. Det sociala stödet varierar bland intervjupersonernas sociala relationer. Somliga 
anser att familjemedlemmarna ger stöd och andra inte medan några anser att det är samma sak 
gällande vännerna.  
  

Jag har ett bra stöd från min familj och det känns viktigt eftersom ingen 
klarar sig på egen hand, jag menar ”No man is an island, every man is a 
piece of the continent”. (Lennart) 

 
Klara beskriver att hon inte har något stöd ifrån sin man över huvudtaget och han tycker 
istället att hon ska lämna bitterheten över uppsägningen och gå vidare. Klara vänder sig 
istället till vänner och kuratorer för att prata om sina problem och upplevelser.  
                
Flera intervjupersoner anser i samtalet angående relationerna med sina vänner att vännerna 
fungerar som ett nätverk och som en hjälp vid jobbsökning. Dels fungerar vännerna som 
förmedlare mellan olika arbeten och dels som rådgivare till alternativa arbeten. Emil förklarar 
till exempel att vännerna är viktiga när man ska söka arbete.  
 

När man pratar jobb med sina vänner är det enda de kan förmedla 
eventuella kontakter och det är ju egentligen det man vill ha av sina vänner. 
Alltså, en kontakt eller en förhoppning om ett jobb. (Henrik) 

 

4.3.3 Negativa och positiva konsekvenser av arbetslösheten                   
I arbetslöshetens vardag uppstår det lätt konflikter och missförstånd. Många intervjupersoner 
upplever att det skapas olika uppfattningar mellan dem själva och deras anhöriga. Gustav för 
fram att det råder olika uppfattningar angående arbetslöshet och fritid och att andra runt 
omkring betraktar hans arbetslöshet som en fritid där han kan göra vad han vill. Gustav själv 
menar att det definitivt inte är någon fritid att vara arbetslös eftersom det finns ett krav på att 
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man aktivt ska söka arbete. Han beskriver även att hans sambo ställer en massa krav på 
honom när han är hemma då hon anser att det ska vara toppstädat eftersom hon menar att han 
har så mycket tid hela dagarna. Gustav tycker även här att han som arbetslös faktiskt ska söka 
arbete på dagarna och att det är ett heltidsarbete att vara arbetslös. Gustav beskriver vidare att 
han och hans sambo krockar på dagarna då hon kommer hem från arbetet.  
 

Jag går hemma hela dagarna och sen när min sambo kommer hem och är 
trött från sitt jobb vill hon komma hem och liksom koppla av. Jag står då 
nästan och trampar i dörren och känner oj, nu har jag varit själv i tio 
timmar och nu vill jag ha någon att prata med. Det blir mycket konflikter 
och kontroverser och jag tycker faktiskt att vi gjorde fler saker tillsammans 
förr. (Gustav) 
 

Under intervjuerna framkommer det att några av intervjupersonerna anser att deras 
upplevelser om deras vardagliga situation inte stämmer överens med hur de brukar leva sina 
liv innan de blev arbetslösa. Klara beskriver exempelvis att hon får tillbringa många timmar 
om dagarna med hushållet fast att hon tycker sig ha större ambitioner än så. Arbetslösheten 
har även enligt Gustav bidragit till fler motsättningar mellan honom och hans partner.  
 

Jag tror att arbetslösheten skapar konflikter, även om vi haft ett samtal och 
även om hon egentligen vet, så är det säkert lätt för henne att glömma hur 
det känns för mig och säkert samma sak för mig gentemot henne. Då skapas 
det slitningar. (Gustav) 

 
Dessa slitningar menar Gustav att man även undviker att prata om med sina vänner eftersom 
de är alltför personliga och för att de är en konsekvens av arbetslösheten. Istället diskuteras 
det synliga, exempelvis längden av arbetslösheten och hur man skall lösa sin situation. Andra 
aspekter som har förändrats på grund av arbetslösheten och som beskrivs av flera 
intervjupersoner är ett dåligt humör som enligt dem ger negativa konsekvenser för deras 
sociala relationer. Beatrice berättar att hon är mer lättretlig och irriterad än vad hon brukar 
vara och att det tär på hennes humör att gå hemma.  
 
Filip och Henrik beskriver att arbetslösheten har gjort dem mer ensamma och att det är jobbigt 
att gå ensam själv hela dagarna. Henrik beskriver också att ensamheten skapar negativa tankar 
som leder till att han känner sig värdelös.  
 

En vardag består i att man går upp och äter frukost, lämnar av alla vid 
ytterdörren och sen går man till sitt och där är det bara tomt. Den här 
tomheten kan till slut göra en galen, även om jag trivs med att renovera 
huset. När man är för sig själv dyker det upp otroligt mycket negativa 
tankar, man känner sig oduglig, ingenting värd, man går och grubblar över 
vad man har gjort för fel här i livet. Man gräver ner sig och tappar 
motivationen väldigt mycket och det är svårt att bryta det mönstret. (Henrik) 

 
Henrik beskriver vidare att han har börjat umgås med sina vänner mindre på grund av 
arbetslösheten. Han drar sig undan och isolerar sig mer och vill inte tala om att han är 
arbetslös eftersom han inte vill att hans vänner skall se att honom i detta skick. Janne 
beskriver även att han på grund utav arbetslösheten har blivit både nedstämd och deprimerad 
och att det har lett till att han träffar sina vänner mindre. Janne förklarar att han tappar 
länkarna till jobbet och att han på något sätt känner sig bortglömd.  
 



20 

 

När man är på jobbet är man pratsam men när man är arbetslös och sitter 
hemma så finns det ingen som man kan sitta och kommunicera med. Man 
tappar den här förmågan att kommunicera med folk. Man tappar lusten av 
att prata och det kan bli missförstånd ibland. Man tappar även kontakten 
med sina anhöriga. När det gäller barnen är det de kommunikativa 
relationerna som påverkas och det kan skapa friktioner. (Janne) 

 
En ytterligare negativ konsekvens av arbetslösheten som Emil har upplevt är vännernas 
gliringar och hur dessa grundar sig i deras förutfattade meningar om hur enkelt det är att 
skaffa sig ett arbete. Vidare menar han att dessa gliringar egentligen bara är på skoj, men att 
det känns jobbigt och hugger i ryggen på honom.  
 

Gliringarna kan handla om att jag är en sån där som går på socialhjälp och 
det hugger ju. Men det som gör att det tar så hårt beror på att man får en 
face up av samma åsikt som man själv haft en gång i tiden. Det är väl 
orsaken till varför de fäster sig så bra. (Emil) 
                 

Det har även framkommit en del förändringar i vissa av intervjupersonernas liv på grund av 
arbetslösheten som har lett till att dessa personer har kunnat vända sin situation från något 
negativt till något positivt. Filip och Henrik förklarar att de har fått andra uppgifter som har 
bidragit till att de har fått en helt annan roll, där de har kunnat få uppskattning på andra håll än 
från arbetet. Filip och Henrik har arbetet hemma med renovering av hus som de bägge anser 
att de annars skulle ha fått lejt bort om de hade varit på arbete.  
 

Min sambo berömmer mig i och med att jag jobbar hemma mycket nu i vårt 
hus, så man får ju liksom kredit för det man gör hemma. Det är ju skönt att 
man får det i alla fall, för varken tomten eller huset hade ju sett ut som det 
gjort idag och jag tror inte att vi hade kommit lika långt om jag hade haft ett 
jobb. (Henrik) 

 
Carina beskriver att hennes relation med sin sambo har förbättras efter att hon blev arbetslös, 
hon menar att hon och hennes partner har kommit närmare varandra och att hon har blivit mer 
ödmjuk och tacksam över att han finns. Hon menar vidare att arbetslösheten även kan ses som 
något positivt och jämför det med att starta eget. Hon beskriver hur arbetslösheten gav henne 
en spark i baken och chansen att utbilda sig och göra något nytt.  
 
Klara har tidigare påpekat att arbetslösheten har bidragit till att hon inte kan ställa några krav 
på sin familj gällande hushållet eftersom det är hon som går hemma hela dagarna. Vidare 
menar hon att detta samtidigt innebär att hon slipper irritera sig på de saker som inte är gjorda 
i hemmet och att detta reducerar onödiga konflikter.  
 

Jag kan säga att det är lugnare för min del. Jag skulle inte tro att varken min 
son eller min man märker någonting av det men för min del är det lugnare. 
Jag behöver inte längre gå och reta mig på att ingen har lagat mat eller 
tvättat för det gör ju jag nu på dagarna. (Klara) 
 

4.3.4 Förändrade rutiner                                    
Flera av intervjupersonerna anser även att vardagen och fritiden vävs samman vilket de anser 
kan innebära problem för deras sociala liv. Gustav berättar till exempel att det inte spelar 
någon roll när han går upp på morgonen för hans sambo märker ändå inte när han stiger upp 
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på dagarna. Detta leder dels till att hans dygnsrytm förändras så att han är vaken längre på 
nätterna och att han dels blir tröttare på förmiddagarna. Daniella beskriver samma sak då hon 
menar att hennes dygnsrytm vrids om, hon förskjuter dygnet så kvällarna blir sena och 
mornarna sena. Detta tror hon själv beror på att hon inte har någonstans där hon måste vara.  
 

Rutinerna är annorlunda, men det är därför jag har klockan för jag har en 
förmåga att bli ett nattdjur annars och vara uppe hela nätterna, men det 
försöker jag motverka. (Lennart) 

 
Problemen som beskrivs på grund av detta är exempelvis att Beatrice inte ser fram emot 
helgerna på samma sätt längre. Hon menar att vardagarna och helgerna flyter ihop. 

 

4.4 Arbetets betydelse              
Under den del av intervjun som handlar om den allmänna upplevelsen av arbetslösheten 
framkom det att intervjupersonerna anser att arbetet kan ses som en del av deras egen 
identitet. Det har även visat sig att nästan alla anser sig bli betraktade som annorlunda på 
något sätt.  En annan aspekt som har trätt fram tydligt i intervjustudien är att föreningslivet 
fyller den funktion som arbetet brukade göra. Föreningslivet ger personerna positiva känslor i 
och med de behov de fyller för personerna.  
 

4.4.1 Arbetet som en del av identiteten                 
Mer än hälften i intervjustudien hävdar att de identifieras med sitt arbete och inte vem man är 
som person. Flera påpekar att andra människor ofta frågar dem vad de arbetar med och att 
detta är väldigt jobbigt att prata om. Fyra intervjudeltagare svarar även att de undviker att 
delta i vissa sammanhang och att detta beror på två olika orsaker, dels på grund av 
ekonomiska begränsningar och dels på grund av att de inte vill prata om att de är arbetslösa.  
 

Om man går på stora fester är ju alltid första frågan: Vad sysslar du med? 
Även om man säger att man är arbetslös startas ändå en konversation om 
vad man har pluggat, vad man jobbat med tidigare och vad man vill jobba 
med. Om man säger att man har ett jobb så kan det starta andra typer av 
konversationer och kanske bli mycket roligare. Man blir trött att alltid måste 
säga att man är arbetslös. Det blir jobbigt. (Daniella) 
 
Det var en återträff från nian för ett tag sen och då ordnade några i min 
gamla klass en slags förfest innan den riktiga återträffen skulle börja. Då 
tänkte jag att man ska behöva höra med alla vad de gör nu och vad de gjort 
och sedan själv behöva upprepa att jag är arbetslös, jag är arbetslös, jag är 
arbetslös. Så då tänkte jag att jag struntar i att åka dit och så åker jag ner 
direkt till den riktiga festen istället. (Gustav) 

 
Sju av intervjupersonerna anser även att de har blivit betraktade som annorlunda. Några 
beskriver då att de tror att andra upplever dem som lata, oengagerade och att de är stackare. 
Klara menar att andra stämplar henne som att hon inte är någonting värd. Emil och Daniella 
för också fram att normen är att man ska arbeta och därför betraktas de självklart som 
annorlunda. Beatrice talar om en så kallad duktighetskänsla som hon anser råder i samhället. 
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I dagens samhälle så ska du vara så duktig, dels bottnar det i en själv för att 
jag inte riktigt når upp till det här med att vara så här duktig. Sen är det ju 
även samhället, för du ska på något eget vis lösa din egen situation. Det är 
upp till var och en att lösa sin egen situation och det är tufft. (Beatrice) 

 
Beatrice tror däremot inte att människor betraktar henne som annorlunda, däremot känner hon 
skamkänslor över att tala om att hon är arbetslös igen. Hon trivs inte med sin situation och 
tycker precis som de övriga intervjupersonerna att det är allt för vanlig att människor frågar 
vad man gör idag och även hon anser att detta känns jobbigt eftersom hon skäms för sin 
arbetslöshet. 
 

4.4.2 Föreningslivets funktioner                      
I diskussionen om intervjupersonerna är medlemmar i någon förening framgår det att fler än 
hälften är med i någon form av föreningsliv. Intervjupersonerna beskriver att de får en uppgift 
och att föreningslivet ger dem en roll samt att det fyller ett stor socialt behov. Emil anser att 
kören ger honom den gemenskap där alla kan dela deras gemensamma musikintresse och där 
han slipper prata om sin arbetslöshet. Han anser att han har en viktig roll i kören där han ger 
sitt fulla deltagande och lägger allt annat åt sidan. Henrik beskriver att föreningslivet för 
honom betyder att han får flera behov tillfredställda som hans arbete annars skulle ha bidragit 
med. 
 

Föreningslivet ger mig det arbetslivet inte ger mig just nu. De ger en känsla 
av att man är i ett sammanhang, att man faktiskt har en röst och att man blir 
lyssnad på. För jobb innebär ju bättre självkänsla, du är i ett sammanhang 
och får en social status på något sätt som man inte har när man är arbetslös. 
När man kommer till ett jobb så känner du dig behövd och du finns i det här 
sammanhanget, då är du någon. Precis då syns du och alla måste ju synas. 
(Henrik) 
 

4.5 Kraven från samhället    
Resultatet ger även en enhetlig bild av personernas egna upplevelser och erfarenheter av 
arbetsförmedlingen. De beskrivningar som framkommer av arbetsförmedlingen är generellt 
negativa. Till följd av detta känner intervjupersonerna att de inte bidrar med sitt till samhället 
och att de inte är fullt delaktiga. Personerna beskriver bland annat att de tappar tron på sig 
själva och att de isolerar sig från sin omgivning.  

 

4.5.1 Arbetsförmedlingen som kontrollinstans          
Samtliga intervjupersoner anser att Arbetsförmedlingen som organisation inte fyller sin 
funktion, är mycket dålig och att Arbetsförmedlingen inte ger intervjupersonerna det stöd som 
de förtjänar. Intervjupersonerna talar om kravet på att de aktivt skall söka arbete och menar att 
arbetsförmedlingen utövar ett hot genom att dra in ersättningen om de inte är tillräckligt aktivt 
arbetssökande. De beskriver också att det finns en förväntning och därmed en press från 
Arbetsförmedlingen att man ska ta vilka jobb som helst, vare sig man har utbildning för det 
eller inte, kommer att trivas med det och faktiskt vill jobba som det. Janne menar att på 
arbetsförmedlingen är de så besatta av att ge ut arbeten så att de föreslår vilka jobb som helst 
och som i Jannes fall inte passar honom ett dugg. Han har till och med blivit föreslagen att 
utbilda sig till spårvagnschaufför, trots att de inte ens finns någon spårvagn i staden han bor i. 
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Emil beskriver att det är psykiskt påfrestande och pressande att göra som Arbetsförmedlingen 
säger.  
 

Det är ju frivilligt att få ersättning men det är inte så frivilligt om man måste 
ha alltihopa för att över huvud taget gå runt. Dom ställer ett sånt ultimatum, 
sök vad som helst och gör du inte som vi säger så drar vi in dina 
ersättningspengar och tänker man då på sin budget så känns det nästan som 
ett nackskott. (Emil) 

 
De flesta av intervjupersonerna menar dock att jobbcoacherna ger dem ett bra stöd och att de 
på många sätt fungerar så som de hade önskat att Arbetsförmedlingen borde fungera. Vidare 
menar intervjupersonerna att jobbcoacherna ger dem ett utrymme att tala fritt och vädra sina 
tankar. Gustav anser i sin tur att det är viktigt att ha någon att prata med utanför hemmet, 
annars risker man att tråka ut sin sambo. Henrik skulle i sin tur vilja ha en egen livscoach på 
grund av en önskan att få ha någon att prata med.  
 

4.5.2 Känslor av värdelöshet                     
Några personer i intervjustudien berättar om deras känslor av att inte vara en del av samhället 
på grund av arbetslösheten och att de känner tvivel på sin egen förmåga och tappar tron på sig 
själva. Klara för som tidigare nämnts fram att hon inte fullt ut kan vara tillfreds med att gå 
hemma och städa då hon anser att hon har fler ambitioner än så och Gustav menar att han 
efter sex månader utan arbete har börjat känna sig onyttig i samhället. Han beskriver hur 
tråkigt och meningslöst det känns att fylla sin vardag med att sköta om hemmet och göra 
hushållssysslor. Janne anser att det viktigaste av allt är att hitta ett jobb och få känna sig 
nyttigt och delaktig i samhället. Vidare menar Janne att arbetslösheten har fått honom att 
backa, isolerar sig och tappar lusten till att delta i sociala sammanhang och detta beror på att 
han känner sig onyttigt i samhället.    
 

Arbetsförmedlingen tycker att jag ska snickra mer på mitt CV men jag har 
snickrat på det så mycket så att jag inte vet vad jag ska lägga till mer. Det 
går inte att göra så mycket mer än vad det är, jag kan känna; Duger jag inte 
som jag är, eller duger jag inte alls? Med tiden blir man till slut bara sämre 
och sämre och man nedvärderar sig själv och jag känner mig mindre som en 
människa. (Henrik) 

 
Slutligen framkommer det att anledningen till varför intervjupersonerna är arbetslösa inte har 
påverkat upplevelsen av dess arbetslösa situation. Trots att skälen till arbetslösheten varierar 
och trivseln på de tidigare arbetsplatserna skiftade så är det ingen av intervjupersonerna som 
trivs med sin livssituation som arbetslös, vare sig deras uppsägning är självvald eller tvingad, 
de trivdes bra eller dåligt med sin anställning.   
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5. Analys och tolkning   
 

5.1 Identitetskapande 
 

5.1.1 Arbete som identifiering                  
I resultatdelen framkom det som vi tolkar det att arbetslösheten var starkt sammankopplad 
med identifiering då de flesta intervjupersoner ansåg att deras arbete blev deras identitet och 
som inte alls speglar individens personlighet. Ett centralt ämne i samtalen med andra blev vad 
man arbetar med. Detta är något som även framkommit av flera forskare och författare i 
tidigare forskning och i de teorier som beskrivits tidigare. Hayes et al. (1981) menar 
exempelvis att arbete och sysselsättning kan betraktas som en viktig källa för identitet. 
Människor identifieras i termer av vad de gör, har gjort och inte har gjort men också efter vad 
de är. Carle et al. (1982) menar i sin tur att en individs status ofta bestäms utifrån vad 
individen har för slags yrke. Cullen et al. (2001) för fram att många människor upplever och 
dömer andra individer efter kriteriet av vad de arbetar med. I en studie de gjort beskrivs det att 
individerna föredrog att inte delta i lika många sociala interaktioner som när de hade arbete på 
grund av att slippa bemötas av negativa attityder från omgivningen. Detta framgår i resultatet 
där intervjupersonerna upplever att de undviker vissa sammanhang, dels beroende av 
ekonomiska skäl men också på grund av att de känner sig obekväma i att tala om sin 
arbetslösa situation. Vi tolkar detta i skenet av hur Cullen et al. (2001) skriver om att 
människor dömer andra efter vad de arbetar med, som att dessa personer har en rädsla över att 
bli dömda av sin omgivning för att vara värdelösa och inte kan uppfylla de kriterier som en 
arbetande person kan. Detta innebär också att individen inte bedöms utifrån sin personlighet 
utan endast utifrån sitt yrke.  
 

5.1.2 Synen på arbetslöshet 
Vidare talar intervjupersonerna om att de tror att andra betraktar dem som lata, oengagerade 
och som stackare. Några för fram att de stämplas som de inte är någonting värda och att 
normen i samhället innebär att man skall arbeta så att det inte är så konstigt att de uppfattas 
som annorlunda. En annan intervjuperson beskriver att det råder en dukighetskänsla i 
samhället där det är upp till var och en att lösa sin egen situation. Det framkommer även att en 
intervjuperson inte anser att hon betraktas som annorlunda men däremot att hon skäms för sin 
arbetslösa situation. Redan på 1500-talet menar Angelöw (1988) att det betraktades som 
skamligt att vara utan arbete, lagar stiftades om människors förpliktelser till arbete. På 1700-
talet fick arbete en positiv laddad betydelse och kopplades samman med arbetsglädje och 
arbetet fick en central del i människors liv. Trots att synen på arbetslösheten har förändrats i 
modern tid så menar Angelöw att det fortfarande råder en diskriminerande syn mot arbetslösa. 
Normen om arbete anser vi ligger rotad långt tillbaka i tiden och att de arbetslösa skäms över 
sin situation och upplever känslor av att inte vara någonting värt tolkar vi utifrån de Angelöws 
(1998) skriver om arbetslöshet i historien. Vidare menar vi att duktighetskänslan kan kopplas 
samman med de lagar om skyldigheter till arbete som skapades redan på 1500-talet. Den 
samhälleliga normen har vidare byggts på med de förväntningar på arbete som försörjning 
som Soidre (1999) lyfter fram och hur arbete anses vara en av de vikigaste länkarna in i 
vuxenvärlden inom modern tid vilket Carle et al. (1982) valt att belysa. De anser också att 
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arbetslivet bärs upp av normer och värderingar och hur dessa i stort sett accepteras av alla i 
samhället. Vidare menar Andersson (2006) att friheten begränsas och bestäms utifrån de 
normativa reglerna i samhället, vilket gör att arbetslösheten blir något en individ inte kan 
trivas med. Detta anser vi tydligt framkommer i intervjupersonernas berättelser och att 
samhället genom sina normer begränsar dem och skapar dessa skamkänslor. Skamkänslorna 
kan även förknippas med Ezzys teori där Jönsson (2003a) belyser och sammankopplar 
arbetslösheten med låg status och hur denna låga status i sin tur kan skapa skamkänslor.  
 

5.1.3 Rollövertagande 
Som vi tolkar det har nya rollövertaganden blivit ett sätt att hantera arbetslösheten på för de 
arbetslösa, då några av intervjupersonerna beskriver att de har fått nya uppgifter som 
inkluderar renovering av hus. Detta betyder att de får uppskattning av sina familjemedlemmar 
från andra håll än från arbetet och därmed en accepterad roll. Cullen et al (2001) skriver att en 
arbetslös individ saknar den positiva uppskattningen som fås genom ett arbete men även den 
socialt godkända rollen som en arbetstagare har. Å ena sidan menar vi att intervjupersonerna 
får en positiv uppskattning av sina familjemedlemmar men att de å andra sidan saknar en 
accepterad roll som arbetstagare. Flera intervjupersoner beskriver vidare att föreningslivet 
fyller de behov som arbetslivet annars ger och att de får en roll genom föreningslivet. Man 
blir lyssnad på, blir någon, blir behövd och man befinner sig i ett sammanhang där man får en 
social status. Föreningslivet beskrivs även fylla ett socialt behov och bidrar till gemenskap. 
Dessa personer känner att de får en ny roll, en identitet där de både blir delaktiga och fylls 
med en känsla att bidra med något. Detta anser vi påminner om Ezzys teori om statuspassage 
där en person först går från ett stadium av arbete till arbetslöshet och som sedan övergår till en 
annan statusposition. Ezzy menar också att statuspassagerna kan innebära att individen har 
svårigheter med att finna en ny roll och att detta kan leda till störningar i identiteten (Jönsson, 
2003a). Vi anser att de intervjupersoner som har fått andra uppgifter i hemmet och de som är 
medlemmar i ett föreningsliv har fått andra roller och på det sättet har fått möjlighet till att 
skapa en ny identitet eller har lyft fram identiteten inom föreningslivet. Familjen blir på det 
sättet arbetsgivare åt personerna som renoverar hus och ger som vi ser det dem en belöning i 
form av uppskattning och föreningslivet fyller de olika behov som arbetet ger. Lee (2002) 
menar att familjen genom sin styrka kan hjälpa den arbetslöse familjemedlemmen att både 
finna ett arbete och förse denne individen med självförtroende vilket är en viktig del i den 
process som arbetssökande innebär. I detta fall gör vi en tolkning av det Lee skriver om till att 
familjen förser de intervjupersoner som arbetar med renovering av hemmet med arbete och 
självförtroende istället för att hjälpa dem med att finna ett arbete. Cullen et al. (2001) för fram 
att individer som tillbringar tid med sin familj får det sociala stödet och en erkänd roll som till 
exempel pappa eller make som kan få individen att känna sig som en fullständig medlem i 
samhället. Här kan det på samma sätt innebära att intervjupersonerna både i sina roller som 
renoverare av hus och som fullvärdiga medlemmar i ett föreningsliv blir erkända i sina nya 
roller eftersom de både får gensvar och uppskattning i form av ett socialt stöd. Det har även 
framkommit att en av intervjupersonerna har sett arbetslösheten som en spark i baken och en 
chans att starta eget eller utbilda sig. Angelöw (1988) menar att arbetslöshet kan ge tid till att 
finna ett nytt arbete, vidare menar Hanisch (1999) att arbetslösheten kan skapa nya 
möjligheter och möjliggör för individen att ändra både karriär- och livsinriktning. Giddens 
(2007) menar också att arbetslösheten kan få positiva konsekvenser och ge människor 
möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen. Här finns det möjlighet att som vi ser det 
finna en ny roll genom till exempel utbildning och det behöver på så sätt inte enbart vara 
negativt att bli arbetslös i det avseendet att de leder till en förlust av identiteten.  
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5.1.4 Föreningslivet 
Jönsson (2003a) menar att Jahoda anser att olika fritidsaktiviteter inte kan fylla de olika 
funktionerna som arbete ger. Fritidsaktiviteter kan inte komplettera arbetet men det kan fylla 
andra nyttiga funktioner. Av vårt resultat att döma anser vi oss ifrågasätta Jahoda på denna 
punkt, då vi har sett att fritidsaktiviteter såsom medlemskap i föreningsliv visst kan 
komplettera arbetets funktioner då de ger individer nya roller, social status och där de känner 
att de blir delaktiga. Jönsson (2003a) skriver att en utav Jahodas latenta funktioner är identitet 
och status och att detta fås genom arbete. Även här anser vi att detta strider mot det som vi 
tolkat från resultatet angående identitet där en ny identitet kan skapas genom alternativa 
sysselsättningar eller medlemskap i föreningsliv. Föreningslivets funktioner kan kopplas 
samman med Fryers agentteori och de fördelar som frivilliga organisationer kan ge vilket 
Rantakeisu (2002) skriver om. Vidare framför hon att Fryer lägger stor vikt vid möjligheten 
att kunna ersätta de sociala fördelarna arbetet för med sig och genom att delta i frivilliga 
organisationer fylla dagarna med meningsfulla aktiviteter. Detta anser vi går emot Jahodas 
teori och istället får stöd av vårt resultat.  
 

5.1.5 Påtvingat rollövertagande 
Det finns såsom vi ser det, både de personer som trivs och accepterar sin nya identitet men 
också de som tvingas ta på sig en roll som de inte är tillfreds med. Vilket handlar om att vissa 
intervjupersoner har fått största ansvaret i sin familj av att sköta om hushållet. Dessa personer 
kan enligt oss ha svårigheter med att finna en ny identitet i och är obekväma i de nya rollerna 
som de känner är påtvingade. Rantakeisu (2002) för fram att det finns förväntningar på att 
arbetslösa aktivt skall söka arbete för att kunna ingå i samhällssystemet. Genom ett aktivt 
arbetssökande ger individen samhället det som krävs för att bli berättigad ersättning. Angelöw 
(1988) förklarar att lönearbetet betraktas som ett ideal i samhället och att arbetslöshet fungerar 
som en hotbild för att få människor att vilja arbeta. I resultatet noterar vi att detta fenomen 
existerar bland våra intervjupersoner. Det framkommer där att pressen och hotet ifrån 
Arbetsförmedlingen att söka arbete skapar en förväntning på att arbetslösa personer skall ta 
vilket arbete som helst. De arbeten som ges till förslag har inget att göra med individens 
kunskaper och intressen. Dessa personer tvingas ta en roll som de inte själva är bekväma med. 
Något som också har framkommit är att ett utvecklande av sitt eget CV leder till känslor av att 
inte duga då man tvingas bli någon man inte är så man får bygga upp en identitet som inte 
stämmer överens med den man är. Detta kan tolkas i skenet av den hotbild som förekommer i 
samhället på att arbetslösa förväntas att aktivt söka arbete. I vårt fall inkluderar det alla 
arbeten oavsett om de passar individerna själva eller inte. Här tvingas individerna att skapa en 
identitet som inte stämmer överens med vilka de är egentligen var och även är.  
 

5.2 Beroendeförhållanden  
 

5.2.1 Ekonomisk beroende 
Av våra intervjuer framkom det att de flesta intervjupersoner ansåg att ekonomin spelade en 
stor roll i deras liv. Anledningen till att de överlevde menade de berodde på att de fått 
ekonomisk stöd och hjälp från sin partner eller sina föräldrar. Många hävdade att de aldrig 
hade klarat sig utan sina anhöriga och att de klarat sig tack vare dem. Känslor som uppkom i 
samband med detta var en press över att hitta ett arbete och återfå en fungerande ekonomi 
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eller skuldkänslor över att inte kunna bidra ekonomisk till familjen. Vår tolkning av denna 
upplevelse är att de arbetslösa hamnat i ett beroendeförhållande till sina partners eller skäms 
över att fortfarande vara beroende av sina föräldrar i vuxen ålder. Starrin et al. (1998) menar 
att pengar är en viktig faktor som skapar känslor av kontroll och makt. Denna makt och 
kontroll är något vi anser att våra intervjupersoner har förlorat vid arbetslösheten, där deras 
partners istället innehar makten och ser till att de överlever ekonomiskt. Rantakeisu et al. 
(1996) menar att Fryers teori grundar sig i att människor är självständiga så länge inte 
omgivningen begränsar dem. Vidare menar Rantakeisu (2002) att Fryers teori bygger på att 
människor är aktiva aktörer som strävar efter att framhäva sig själva. Detta är något vi anser 
att intervjupersonerna som är i ett förhållande inte har möjlighet att göra, då de begränsas 
ekonomiskt och får i sitt beroendeförhållande till sina partners svårt att själva inneha kontroll 
och vara aktiva. Vidare menar vi att de endast kan vara aktiva inom ramen för vad deras 
partner ger dem utrymme för och att detta kan ge intervjupersonerna känslor av både 
skuldkänslor och press att hitta ett arbete och återfå kontrollen och hitta balansen i 
förhållandet.  
 

5.2.2 Partner  
Vårt resultat ger inte stöd åt sambandet mellan arbetslöshet och skilsmässa som tidigare 
forskning har visat på (Blekesaune, 2008). En av intervjupersonerna ansåg till och med att 
arbetslösheten hade stärkt henne och hennes sambos relation. Hon ansåg att arbetslösheten har 
fått henne att bli mer tacksam och ödmjuk över hennes sambo och över att han finns. Detta 
anser vi också kunna vara ett resultat av det beroendeförhållandet hon hamnat i. Vi kan också 
dra paralleller till Blekesaunes (2008) tankar om att en låg inkomst hos ena partnern kan leda 
till rädsla och stress över att inte vara lika attraktiv och ha samma inflytande som innan 
arbetslösheten. Han menar att arbetslösheten kan ha motsatt effekt och förhindra människor 
från att skilja sig eller separera. Även om ingen av våra intervjupersoner berättade att de hade 
en önskan om att separera eller att de hade tänkt tanken, ställer vi oss frågan om man ens kan 
ställa sig den frågan om man är i ett sådant beroendeförhållande. Eftersom intervjupersonerna 
inte skulle klara sig ekonomisk utan sina partners. Det är kanske bättre att ha det lite dåligt 
och överleva än att inte överleva alls och tvingas söka ekonomisk stöd och hjälp från någon 
annan eller från samhället.  
 

5.2.3 Föräldrar  
Det fanns även de intervjupersoner som vi ansåg hade hamnat i samma beroendeförhållande 
men till sina föräldrar och som tack vare sina föräldrar hade lyckas överleva rent ekonomiskt. 
Soidre (1999) menar att det finns en samhällelig förväntan på att vuxna människor ska kunna 
försörja sig själva och att detta är ett steg in i vuxenvärlden. Detta tror vi skapar ett problem 
om man som vuxen tvingas bli ekonomisk beroende av sina föräldrar igen. Detta är inte en del 
av den samhälleliga och vuxna normen och kan göra att relationen återgår till föräldrar och 
barn stadiet och de arbetslösa tappar den egna kontrollen över sina egna liv. Jönsson (2003a) 
lyfter fram Ezzys teori om statuspassage där en individ går från ett stadium till ett annat. 
Denna statuspassage kan även ses i vårt resultat där våra intervjupersoner genomgår en 
övergång från att ha varit arbetande och självständiga till numera arbetslösa och beroende. Att 
intervjupersonerna har hamnat i ett ekonomiskt beroendeförhållande kan även tolkas ur 
Jahodas deprivationsteori. Rantakeisu et al. (1996) framför att en av Jahodas latenta 
funktioner som arbetet medför är status och identitet. Utifrån detta menar vi att 
intervjupersonerna vid förlusten av arbete både förlorar sin identitet och status och på så sätt 
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har lättare att hamna i ett beroendeförhållande, samtidigt som det påtvingade 
beroendeförhållandet även kan medföra att intervjupersonerna förlorar både identitet och 
status. Trots att intervjupersonernas beroendeförhållande i grunden är ekonomisk, menar vi att 
det ökar när deras identitet och status ifrågasätts och fråntas.  
 

5.2.4 Samhället  
De intervjupersoner som i sin tur inte har ekonomiskt stöd av någon familjemedlem var 
beroende av A-kassan och hamnar som vi ser det i ett beroendeförhållande till 
Arbetsförmedlingen och samhället. Detta kan kopplas samman med Rantakeisus (2002) tanke 
om att det skapas ett socialt tryck på arbetslösa att gengälda samhället för att de stått till tjänst 
med A-kassa. Detta menar vi inte bara kan ses som ett tryck utan även som ett hot, där 
intervjupersonerna står under Arbetsförmedlingen makt och tvingas till att underkasta sig och 
lyda minsta vink för att Arbetsförmedlingen i sin tur ska ge dem ekonomisk stöd i form av a-
kassa. Hayes et al. (1981) menar att beroendeförhållanden skadar människors självkänsla och 
leder till ökade känslor av att de misslyckats vare sig de är beroende av staten eller andra 
människor.   
 

5.3 Relationer till vänner 
 

5.3.1 Motviljan till ekonomiskt stöd 
Beroendeförhållanden är något som dock inte visat sig förekomma när de gäller 
intervjupersonernas relationer till sina vänner. Alla medger att de aldrig skulle acceptera att få 
ekonomiskt stöd eller låta sig stå i ekonomisk skuld till sina vänner. Vi anser att det är svårt 
att hålla sin partner som man bor med utanför de ekonomiska problemen, men att det är något 
som däremot går att göra med sina vänner och att våra intervjupersoner tydligt valt att göra 
detta. Trots att en av intervjupersonerna är noga med att framhäva att han anser sig ha ett bra 
stöd av sina vänner, är han noga med att påpeka att han aldrig skulle be sina vänner om ett lån 
eller om ekonomiskt stöd. Som vi tolkar det kan anledningarna till att intervjupersonerna inte 
vill be sina vänner om ekonomiskt stöd eller hjälp vara många. Vi har i vår intervjustudie 
funnit tre olika anledningar, vilka vi valt att lyfta fram i de följande styckena och som kan 
förklara varför intervjupersonerna inte vill ta emot ekonomiskt stöd ifrån sina vänner.  
 

5.3.2 Gliringar 
Gliringar från vänner till en av de arbetslösa som framkom i resultatet och som handlar om att 
arbetslösheten leder till att arbetslösa tvingas söka ekonomisk stöd hos socialförvaltningen, 
anser vi kan vara en anledning till att en utav intervjupersonerna inte kan med att be dem om 
ekonomsikt stöd hos sina vänner. Vidare menar vi att detta skulle kunna göra att gliringarna 
som nu grundar sig på förutfattade meningar skulle få stöd och bli sanna. Andersson (2006) 
menar att hur pass arbetslös en person känner sig beror på hur personen behandlas utifrån. 
Som vi tolkar det skulle ett ekonomiskt stöd från vännerna kanske förändra vännernas 
bemötande gentemot den arbetslösa och utifrån rädslan att bli bemött på ett annorlunda sätt 
med hårda gliringar så försvinner möjligheten att be om ekonomiskt stöd.  
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5.3.3 Utanförskap 
I resultatet framkom det också att arbetslösheten och dess ekonomiska konsekvenser isolerade 
intervjupersonerna från att umgås med sina vänner. Det framkom att de ansåg att det fanns en 
förväntan på att antingen bjuda igen till sina vänner eller visa sin uppskattning genom att ha 
med sig en present när man blev bortbjuden. Att inte kunna bjuda tillbaka skulle vara otroligt 
pinsamt och var en situation de aldrig skulle sätta sig i. Detta tolkar vi i ljuset av Soidres 
(1999) tankar om den samhälleliga normen om att man som vuxen ska kunna försörja sig själv 
och som Andersson (2006) menar att individer som inte kan uppnå detta kan uppleva känslor 
av utanförskap, vilket kan skapar isolering. Isoleringen kan också vara ett reslutat som 
grundar sig i skamkänslor över att misslyckas med att nå upp till sociala förväntningar på 
försörjning vilket i sin tur leder till att de inte kan upprätthålla sin egen livsstil och sin sociala 
umgängeskrets, vilket beskrivs i Jönssons (2003b) rapport.  
 
Jönsson (2003a) lyfter i Jahodas deprivationsteori fram att arbetslösheten kan göra att 
människor hamnar utanför gemenskapen och att detta tillstånd gör det svårt för människor att 
tillfredställa de latenta och manifesta behoven. Rantakeisu et al. (1996) menar vidare att 
Jahodas teori visar på att arbetslösheten kan skapa ekonomiskt problem och bland annat leda 
till en förlust av sociala relationer. Som vi tolkar det kan det även kopplas samman med 
Fryers agentteori som Jönsson (2003a) skriver om där ekonomiska begränsningar kan hämma 
individen och frånta dem både kontroll och självständighet. Vidare menar vi att denna 
kontroll kan vara att uppnå den samhälleliga normen och att själv kunna styra sitt liv ur en 
ekonomisk synpunkt. En av anledningar till att intervjupersonerna har valt att isolera sig från 
sina vänner kan enligt oss vara ett resultat av att det skapas en ängslan över att visa eller 
erkänna att de har det ekonomiskt jobbigt och att det är bättre att vännerna inte ser att det inte 
når upp till samhällets ideal.  
 

5.3.4 Isolering 
Isoleringen anser vi också kunna bero på social uteslutning som Giddens (2007) skriver om 
som karaktäriseras av hinder som utesluter individen från delaktighet. Vidare anser han att det 
beror på att de inte har samma förutsättningar som majoriteten i samhället. Vi anser att våra 
intervjupersoner inte har den ekonomiska förutsättningen som majoriteten i samhället och att 
det finns en önskan om att fylla en funktion och få vara en del av samhället. En av 
intervjupersonerna berättar om hon inte får någon förståelse från sina vänner och att hennes 
vänner klagar över att inte kunna åka utomlands och över att deras månadslön på 25 000 inte 
räcker till. I vårt resultat har det framkommit att flera intervjupersoner tvingas skjuta på 
utlandsresor och ställa in eventuella semesterresor i väntan på att ekonomin åter ska fungera 
och gå runt. Om ens vänner klagar på att ekonomin inte räcker till så kan det enligt oss vara 
en anledning till att man inte ber dem om ekonomiskt stöd. Det kan också som vi tror, vara ett 
resultat av att som intervjupersonerna säger att de vill klara sig själva och inte vill att andra 
ska lägga sig i deras liv och deras problem. Att man väljer att inte lyfta fram och prata om 
sina ekonomiska problem kan också tolkas utifrån Anderssons (2006) ideologi om att 
arbetslösheten skapar skam och värdelöshets känslor, vilket i sin tur kan göra att man ljuger 
om sin situation. Våra intervjupersoner har framfört att de aldrig ljugit om sin situation men 
att de däremot undviker att prata om det. Som vi tolkar det har ekonomin visat sig vara en 
väldigt personlig del av människors liv och något man inte vill dela med sig av. En av 
intervjupersonerna anser att han har ett bra stöd från sina vänner, men att de inte pratar om 
arbetslöshetens personliga konsekvenser. Kinicki et al. (2005) menar att det sociala nätverket 
ska fungera som ett hjälpmedel för individen att tänka positivt och förstärker de arbetslösa 
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individernas benägenhet att upprätthålla en positiv bild av sig själv och av sina liv. Att inte 
dela med sig av arbetslöshetens negativa och personliga konsekvenser anser vi vara ett 
resultat av att man vill att vännerna ska fortsätta inneha en positiv bild av dem. Detta som ett 
resultat av att de faktiskt är i behov av att återfå en positiv bild från sina vänner för att själv 
upprätthålla den bilden av sig själv.  
 

5.4 Socialt stöd  
 

5.4.1 Variationer 
Behovet av stöd hos intervjupersonerna varierar. Somliga anser att de har ett fullgott stöd från 
deras partner och vänner. Vissa vill klara sig själva utan att någon skall lägga sig i, att det är 
deras ensak och det framkommer rädsla för att omgivningen skall tycka synd om dem. Det 
framkommer även att vissa intervjupersoner anser att deras omgivning inte kan eller har 
möjlighet att ge dem stöd, eftersom de dels inte kan göra något åt saken och att det dels är upp 
till var och en att bemästra sin egen situation. Vidare menar en av intervjupersonerna att hans 
barn inte är byggda för att ge stöd och att de har sina egna liv att tänka på. En 
intervjudeltagare menar även att det är svårt att ta till sig andras råd och att man inte kan 
kräva något stöd av sina vänner. Rantakeisu (2002) skriver att Fryers agentteori bygger på att 
människor anses vara självständiga och har som mål att lyfta fram sig själva. Detta anser vi 
kunna vara en förklaring till människors vilja att klara sig själva och även deras strävan att 
själv bemästra sin situation utan att ta råd av andra eller ta emot hjälp från andra.  
 

5.4.2 Förståelse  
Det har visat sig att vissa som anser att de inte har ett behov av stöd även anser att 
omgivningen saknar förståelse inför deras situation. Intervjupersonerna anser att det kan vara 
svårt att få förståelse för en situation som man själv inte har befunnit sig i. Det stöd som 
intervjupersonerna anser sig kunna ta till sig av är från vänner som också har varit eller är 
arbetslösa och från sina respektive sambo som antingen arbetar fackligt eller är duktiga på att 
skilja mellan arbetsliv och privatliv. Phil et al. (1998) har kommit fram till att kvalitén i 
människors sociala relationer har en inverkan på den psykiska hälsan.  
 
Vi har tolkat det stöd som framkommer i resultatet med hjälp av begreppet socialt stöd som 
Hedin (1994) definierar. Hon menar att socialt stöd är emotionella och instrumentella 
tillgångar som andra människor i omgivningen bistår med. Hammarström (1996) för fram att 
familjers, vännernas och olika samhällsinrättningars sociala stöd kan medverka till att minska 
de negativa effekter som arbetslöshet ger. Pararellt med detta har vi sett att det sociala stödet 
tycks vara mycket individuellt, men som vi tolkar det är det samtidigt viktigt eftersom det 
finns en stor önskan av förståelse även bland dem som anser att de inte har ett stort behov av 
ett socialt stöd. Detta anser vi innebär det motsatta eftersom personerna skulle vilja ha ett stöd 
om deras omgivning hade den rätta förståelsen för deras situation. Hedin (1994) nämner inte 
bara det instrumentella stödet utan lyfter också fram det emotionella stödet som i sin tur är 
kopplat till individens möjligheter att få ventilera sina känslor och möta känsloutryck som 
sympati, tröst och uppmuntran. Som vi tolkar det emotionella stödet är det den förståelse som 
många anser sig sakna av sina anhöriga. Vi anser att det är först genom förståelse som känslor 
som sympati, tröst och uppmuntran kan uppkomma. Det visade sig trots allt att det stöd som 
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accepteras är av de personer i omgivningen som har förståelse då de själva varit arbetslösa 
eller som arbetar inom området. Det kan också vara väldigt individuellt och karaktäristiskt att 
anse att man vill klara sig själv och inte ta råd ifrån andra. Det kan också handla om olika 
ideal där människan skall vara självständig och kunna klara sig själv. Vilket också kan 
kopplas till Fryers agentteori som Rantakeisu (2002) skriver om, där individen anses vara en 
självständig och aktiv aktör.  
 

5.4.3 Press  
Hedin (1994) skriver om positiva men också om negativa effekter av täta nätverk och menar 
att ett tätt nätverk kan ge ökad ångest och oro för individen om nätverkets omsorg blir för 
stor. Individen kan då uppleva sig känna sig extra stressad över att tvingas att må bra. Vi kan 
dra parareller från det Hedin (1994) skriver till resultatet där det visar sig att två av 
intervjupersonerna talar om det sociala stödet i form av press. När familjen har en stark vilja 
att intervjupersonen skall må bra och finna sig ett jobb skapas en inre press i intervjupersonen 
som upplever att han måste må bra. En annan intervjuperson menar på att för mycket stöd kan 
få henne att visa taggarna utåt och stödet får då inte den avsedda effekten som det sociala 
stödet innefattar. Även detta kan tolkas vara mycket individuellt och det sociala stödet skulle 
kanske för dessa personer vara bra i lagom dos. Det verkar ligga ett tryck på dessa individer 
att vara bra och må bra i sina föräldrars och omgivningens ögon, vilket gör att omtanken 
istället blir övermäktig för dem.  
 

5.4.4 Vänner  
En av intervjupersonerna lyfte fram att vännerna fyllde olika funktioner och att variationen 
inom vänskapskretsen var stor. Detta anser vi har paralleller till Hedins (1994) tankar om täta 
nätverk, där hon menar att nätverkets uppbyggnad är viktigare än dess storlek och att 
nätverkets stöd blir starkare om relationerna har en stor mångfald. Dessa menar hon i sin tur 
kan ge individen en känsla av identitet, gemenskap och tillhörighet. Som tidigare nämnts har 
Lee (2002) lyft fram familjemedlemmarnas styrka att hjälpa den arbetslösa familjmedlemmen 
att finna ett arbete och öka dess självförtroende. Detta är något som vi anser även kan 
återfinnas i intervjupersonernas relationer till sina vänner, då de menar att deras vänner 
fungerar som ett nätverk som hjälper de arbetslösa att finna arbete. Det har även framkommit 
att de ger rådgivning och pushar dem till att finna ett arbete som passar dem. Detta anser vi 
kan kopplas samman med det Hedin (1994) har valt att kalla det instrumentella stödet som ses 
som den tillgång omgivningen kan bistå med i form av att hjälpa till med att lösa problem och 
finna lämpliga resurser som individen behöver. Som vi tolkar det kan sökandet efter arbete i 
detta fall vara den hjälp och resurs som individen behöver av sin omgivning.  
 

5.4.5 Sociala kontakter 
Ett socialt stöd kan innebära att ha någon att prata med om personliga saker och forskning 
visar på att ett socialt stöd även påverkar hur en arbetslös person klarar av att hantera sin 
arbetslösa situation (Hedin, 1994). Ur några av intervjuerna framgår det även att det fanns en 
önskan om ett ytterligare stöd i form av att ha någon att prata med förutom det stöd 
jobbcoacherna uppfyllde. En intervjuperson menar att det skulle vara bra att ha en egen 
personlig livscoach för att ha någon att prata med och en annan intervjuperson framhåller att 
det är viktigt att ha någon att prata med utanför hemmet. Det framgår även att en 
intervjuperson anser sig ha tappat en hel del sociala kontakter sedan han blev arbetslös 



32 

 

eftersom hans tidigare arbete har inneburit ett rikt socialt kontaktnät. Vidare framför 
ytterligare en intervjuperson att ingen människa faktiskt klarar sig helt och hållet på egen 
hand och att stödet från familjen är jätteviktigt. En kvinna för fram att hon saknar ett stöd från 
sin man och att hon istället får vända sig till sina vänner och till en kurator för att få det 
behovet tillfredsställt. Enligt Jönsson (2001) ligger det stor vikt vid att ha någon att prata med 
då avsaknaden av ett socialt stöd kan försämra stämningen inom familjen mellan de vuxna vid 
en arbetslöshet. Detta anser vi förstärker vikten av ett socialt stöd. Hedin (1994) menar att ett 
tätt nätverk även kan fungera stödjande genom att det innehåller en mångfald av människor 
och relationer.  
 
Längtan efter att ha någon att prata med anser vi också får stöd från Jahodas deprivationsteori 
där Rantakeisu et al. (1996) för fram att arbetet medför erfarenheter och sociala kontakter 
utanför den egna familjen. Här innebär Jahodas teori i anslutning till detta resultat att 
individerna lider brist på erfarenheter och sociala kontakter utanför den egna familjen vid 
förlust av arbete och därför har en stark önskan av att ha någon att prata med och att arbetet 
faktiskt gav dem den tillgången när de arbetade. Trots att det finns en stark längtan efter att ha 
någon att prata med så har det visat sig att intervjupersonerna inte har träffat några nya vänner 
eller bytt ut sina vänskapsrelationer under sin arbetslöshet. Detta anser vi ger belägg för 
Jahodas teori då vi ser att det finns en svårighet i att på ett naturligt sätt i vuxen ålder träffa 
nya bekanta vilket är en enklare och naturligare process i en arbetssituation då arbetet kan 
medföra både arbetskamrater och kunder. Samtidigt har det visat sig att intervjupersonerna 
anser att jobbcoacherna ger dem ett bra stöd och ger dem utrymme att tala fritt och vädra 
tankar. Här anser vi att jobbcoacherna kan bidra med att fylla en liten del av det de sociala 
kontakter och det stöd som arbetet annars kunde ha gett intervjupersonerna. Vi anser att det 
sociala stödet precis som den tidigare forskningen har visat sig vara mycket viktig för de 
flesta av intervjupersonerna, då det sociala stödet precis som Hedin (1994) nämner finns på 
olika håll runt om dem. Antingen har de stöd från familjen, från sina vänner eller från andra 
människor från olika samhällsinrättningar. Detta ger även belägg för att det sociala stödet 
hjälper personerna att hantera sin situation som Hedin (1994) påpekar.  
 

5.5 Konsekvenser för de sociala relationerna  
 

5.5.1 Familjespänningar 
Hanisch (1998) för fram att de negativa effekter som arbetslöshet ger inom familjer kan leda 
till både familjespänningar och en försämrad levnadsstandard. Under intervjuerna framkom 
det olika negativa känslor som har uppstått i samband med arbetslösheten och som vi kopplar 
till de olika negativa effekter som Hanisch (1998) framhåller. Några intervjupersoner 
beskriver att de upplever skuldkänslor som uppstår på grund av att inte ha möjlighet att bidra 
ekonomiskt i hemmet och där någon annan familjemedlem istället få gå in och bidra till 
försörjningen mer än vanligt. Det framkommer även en press i att tjäna tillräckligt mycket 
pengar för att klara av att försörja sig själv och sin familj för att kunna upprätthålla en normal 
levnadsstandard. Jönsson (2001) för vidare fram att familjespänningarna kan bero på 
ekonomiska svårigheter där familjen utestängs från ett normalt liv och där de inte kan leva 
upp till de sociala förväntningarna. Familjespänningarna kan också bero på en ökad 
skamkänsla i samband med oro inför framtiden. Detta kan enligt oss bidra till 
familjspänningar som beror på ekonomiska svårigheter och som i sin tur bidrar till ett krav på 
att kunna leva upp till de sociala förväntningarna och upprätthålla en normal levnadsstandard. 
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Under intervjuerna framgick det att intervjupersonerna anser att deras ekonomiska situation 
tvingar dem att dra ner på inköp av kläder och teknikprylar, semesterresor, fritidsaktiviteter 
som bio, golf och krogbesök. Denna situation bidrar enligt en av intervjupersonerna till 
känslor av utanförskap. Detta kan i sin tur som vi ser det leda till familjespänningar och kan få 
konsekvenser för såväl den arbetslösa som dennes familj. Vidare menar vi även att det kan 
isolera intervjupersonerna och deras familj och hindra dem från att fullt ut kunna delta i det 
sociala livet som samhällets förväntningar kräver.  
 

5.5.2 Oro och kris 
Det har även visat sig en förtvivlan angående framtiden där intervjupersonerna oroar sig för 
hur deras ekonomiska situation kommer att se i framtiden. Några intervjupersoner framhåller 
att den ekonomiska situationen är ohållbar och att det finns stor risk för att hamnar i en kris 
inom en snar framtid. Här drar vi parareller till Lees (2001) beskrivning om familjeslitningar 
som beror på att arbetslösheten varar längre än vad familjen står ut med. I Fryers teori 
framhäver Rantakeisu (2002) att den ekonomiska situationen och känslan av att kunna planera 
framtiden har visat sig ha stor betydelse för arbetslöshetens effekter för individens välmående. 
Rädslan och oron inför framtiden för de intervjupersoner som har familj och som anser att de 
och deras familj kan riskera att hamna i kris längre fram kan också leda till familjeslitningar. 
Det kan som vi ser det ligga mycket skuld i känslan av att behöva vara den personen som är 
den skyldiga till att familjen hamnar i en kris som till exempel sälja sitt hus och bryta upp 
familjen från sina rötter. Detta kan i sin tur ge de negativa effekter och konsekvenser som 
Rantakeisu (2002) beskrivit vilket kan skada individen och dennes familj.  
 

5.5.3 Konflikter och krockar 
Arbetslösheten drabbar inte bara den enskilde utan även de individer som befinner sig runt 
omkring den arbetslöse (Jönsson, 2003a; Lee, 2002). De missförstånd och konflikter som har 
kommit fram under studien, följer det forskarna ovan för fram. Detta genom att det under 
intervjuerna framkommer att arbetslösheten inte enbart drabbar den enskilde utan också den 
arbetslöses omgivning samt att det skapas ett dåligt klimat som bidrar till konflikter. Det har 
visat sig uppstå olika uppfattningar mellan intervjupersonerna och deras anhöriga då det 
förekommer meningsskiljaktigheter kring vad de arbetslösa personerna själva anser att de 
borde göra på dagarna och vad deras anhöriga anser att de skall göra. När exempelvis den 
anhörige sambon anser att hennes arbetslöse man har all tid om dagarna till att städa, anser 
mannen själv att han istället borde söka arbete den tiden. Jönsson (2003a) och Lee (2002) 
menar att arbetslösheten även kan medföra stress hos den enskilde individen vilket i sin tur 
skapar dåligt klimat inom familjen som i sin tur kan leda till konflikter. Dessa krav som ligger 
på den arbetslöse individen hemifrån anser vi skapa stress och press för den arbetslöse 
individen men även för denne personens anhöriga då det ständigt sker krockar och olika 
uppfattningar i vardagen. Det framkommer även att det blir krockar i dygnsrytm då den 
arbetslöse intervjupersonen och dennes partner inte delar samma rutiner. Detta leder till att de 
får tillbringa mindre tid med varandra vilket i sin tur leder till frustration och konflikter. En av 
anledningen till att dygnsrytmen förändras efter förlust vid arbete kan förklaras utifrån 
Jahodas deprivationsteori som Rantakeisu et al. (1996) skriver om där de lyfter fram arbetets 
betydelse. Vidare menar de att arbete ger tidstruktur åt människors vakna tid och att 
människor vid förlust av arbete tappar denna tidsstruktur. I intervjuerna framkommer det 
också att konflikterna kan beror på att man glömmer hur det känns för den andre, vidare 
menar vi att krockarna i dygnsrytmen kan bero på att sambon till den intervjuade har arbete 
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och glömmer bort att arbetet kan vara en anledning till att hon kan upprätthålla en fungerande 
tidstruktur.  
 

5.5.4 Irritation 
Andra negativa konsekvenser av arbetslösheten som har beskrivits av intervjupersonerna är 
dåligt humör, en av kvinnorna förklarar att hon blir mer lättretlig och irriterad av att gå 
hemma. Jönsson (2003a) beskriver att Ezzys statuspassage lyfter fram individens inre strävan 
att uppnå mål och finna mening i tillvaron. Han skriver som vi tidigare nämnt hur teorin 
bygger på en process och hur denna leder från ett rollövertagande till ett annat. Genom att 
använda oss av Ezzys teori för att analysera det dåliga humöret, menar vi att irritationen kan 
bero på att de inte lyckas finna någon ny roll och att de har svårt att finna någon mening i 
arbetslösheten. Av resultatet som belyser hur de negativa konsekvenser påverkar individernas 
sociala relationer kan vi utläsa en negativ spiral där arbetslösheten påverkar både den 
drabbade individen och individens omgivning på ett sätt som skulle kunna lösas om de fick ett 
arbete.  
 

5.5.5 Reducering av konflikter  
En vinkling på hur reducering av onödiga konflikter skulle kunna uppstå är utifrån en 
intervjudeltagare som anser att hennes arbetslöshet har bidragit till att hon inte längre kan 
ställa några krav på hennes familj, eftersom hon går hemma hela dagarna. Hon slipper nu gå 
omkring att irritera sig på saker och ting som inte blir gjorda, vilket var hennes problem när 
hon arbetade. Konflikterna inom familjen har här minskat under arbetslösheten men den 
frågan vi ställer oss är om det verkligen är positivt då det verkar som om intervjuperson åtar 
sig uppgifter som hon själv anser sig ska ha bara för att hon är arbetslös och att hon då inte 
har någon rätt att ställa krav på hennes övriga familj.  
 

5.6 Struktur  
 

5.6.1 Behovet av struktur 
I en rapport från Statens folkhälsoinstitut beskrivs behovet av struktur bero på hur duktiga 
individerna anser sig vara att själva disponera sin tid (Starrin et al., 2002). Flera 
intervjupersoner beskriver hur arbetslösheten har bidragit till en försämrad och snedvriden 
dygnsrytm där nätterna blir sena och det är svårt att stiga upp på morgonen. Hayes et al. 
(1981) menar att arbetet bestämmer vilken tid människor ska stiga upp och hur de ska 
spendera sin tid under dygnet. Vidare menar de att arbetslösheten kan göra att individerna 
mister sin tidsuppfattning och får svårt att beskriva dagens aktiviteter. Detta anser vi visar sig 
tydligt när en av intervjupersonerna beskriver hur han på morgonen stiger upp och äter 
frukost, lämnar av sin sambo och sina barn vid ytterdörren och att allt sedan bara blir tomt. 
Trots att många av intervjupersonerna har fått nya roller i hemmet och aktiverar sig genom att 
renovera hus och vara med i någon förening, så visar det sig ändå att det finns ett stort behov 
av stuktur och att de ständigt kämpar med att motverka detta men att den försämrade 
strukturen leder till en ökad trötthet. Detta resultat ger inte stöd åt Anderssons (2006) 
forskning som visar på att individer som fyller meningsfullhet i andra aktiviteter har lättare att 
strukturera sin tid utan ett arbete. Resultatet stödjer istället Giddens (2007) antagande om att 
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arbetet ger människor både stuktur och stabilitet trots att arbetsuppgifterna anses vara dåliga 
och monotona. Hur bra intervjupersonernas trivts på sitt arbete har varierat men det är ingen 
som trivs med sin arbetslösa situation och alla strävar de efter att hitta ett arbete. Detta tolkar 
vi som att arbetet ger människor tidstruktur och fyller på så vis en viktig funktion. Detta kan 
också tolkas utifrån Jahodas deprivationsteori där Rantakeisu et al. (1996) belyser vikten av 
struktur och är noga med att framföra den latenta funktionen och det grundläggande 
mänskliga behovet av tidstruktur åt människors vakna tid som arbetet ger. Vidare kastar teorin 
också ljus på arbetets betydelse i relation till hur det leder till en ökad och regelbunden 
aktivitet till människor. Detta skulle också kunna vara en förklaring till den ökade trötthet 
intervjupersonerna känner och ett resultat av att de upplever en sådan skillnad på deras 
livssituation. De menar vidare att det är en stor skillnad på hur de levde när de hade arbete och 
hur de lever idag.  
 

5.6.2 Arbete ger struktur 
En av intervjupersonerna menar att den försämrade tidstrukturen och de sena morgnarna beror 
på att hon inte har någonstans hon måste vara. En annan intervjuperson beskriver i sin tur att 
det inte spelar någon roll när han stiger upp eftersom hans sambo ändå inte märker det. 
Förutom ett resultat av en förlorad tidstruktur anser vi att det kan kopplas samman med Ezzys 
teori om statuspassage som Jönsson (2003a) skriver om där han lyfter fram individens inre 
strävan att uppnå mål och finna mening i tillvaron. Vidare menar vi att det är lättare att sträva 
efter att uppnå mål och finna mening i tillvaron om människan har en regelbunden aktivitet 
och tidsstruktur. Att finna mening i tillvaron kan även kopplas samman med den funktion som 
Rantakeisu et al. (1996) lyfter fram där de refereras till Jahoda teori som menar att arbete 
medför avsikter och mål som anknyts i det kollektiva och som människor inte kan uppnå på 
egen hand. Som vi tolkar de två olika teorierna kan de båda separat förklara varför det kan 
vara svårt att stiga upp och strukturera sin dag men kan tillsammans tydliggöra behovet av 
mål och mening i intervjupersonernas liv. Att ha ett arbete anser vi utifrån dessa teorier kunna 
fylla just detta behov, vilket inte har visat sig som ett problem förrän de förlorade sitt arbete 
och sin struktur och fick svårt att finna mening i tillvaron. Mål och avsikter som anknyts i det 
kollektiva anser vi kunna vara just ett arbete och att detta skulle kunna motivera 
intervjupersonerna att stiga upp på morgon, då de har arbetskamrater, uppdrag eller kunder 
som väntar på dem.  
 

5.6.3 Svårighet i att upprätthålla stuktur 
Den förändrade strukturen har också medfört att flera intervjupersoner ansåg att vardagen och 
fritiden flyter ihop, vilket enligt dem fick sociala konsekvenser. Hayes et al. (1981) och 
Starrin et al. (2002) menar att strukturen är viktig på två sätt både genom att skapa 
meningsfullhet men också fungerar också som en hjälp för människor att kunna skilja mellan 
vardag och fritid, arbetsdagar och helg. Angelöw (1988) menar vidare att människor vid 
förlust av arbete förlorar sin struktur, vilket gör att all tid på det sättet blir fritid. En av 
intervjupersonerna menade att den förändrade strukturen gjorde det svårt för henne att skilja 
mellan just vardag och helg och att detta bidrog till att hon inte kunde se fram emot helgen på 
samma sätt som sin sambo gjorde. Detta anser vi kunna skapa relationsproblem gentemot 
partners, då de olika uppfattningarna om vardag och helg krockar. Vi tror också detta kan leda 
till att intervjupersonerna aldrig kan slappna av och tappar både motivation och ork då 
skamkänslan över att vara arbetslös och strävan efter att hitta ett arbete pågår i tankarna 
dygnet runt, vardag som helg.  



36 

 

 

5.7 Sammanfattning                                     
Resultatet av studien har visat på att arbetslösheten skapar mångtydiga problem för det sociala 
livet. Arbetet har visat sig förknippas med en individs identitet men det visar sig även finnas 
andra alternativ för identitetsskapande där intervjupersonerna har funnit nya roller genom 
andra uppgifter i hemmet och föreningslivet. Arbetet kan även betraktas som en norm i 
samhället där arbetslösheten får en negativ klang som leder till skamkänslor. Medan de nya 
rollerna ger individerna en ny innebörd medverkar Arbetsförmedlingen till att 
intervjudeltagarna tvingas bli någon de inte är. Vidare försätter arbetslösheten människor i ett 
beroendeförhållande till partnern, föräldrarna och staten och begränsar dem från 
självständighet. Detta leder i sin tur till skuldkänslor och genom att de hindras från att försörja 
sig själva når de inte upp till samhällets normer. Däremot har det visat sig att ett 
beroendeförhållande till vännerna inte förekommer och att ingen av de intervjuade skulle 
acceptera ekonomiskt stöd från sina vänner. Bland annat på grund av de förväntningar och 
förutfattade meningar som finns men också för att ekonomin har visat sig vara en mycket 
personlig del och inte något som de vill dela med sig av, då det skulle skapas skamkänslor och 
för att vännernas bild av dem kanske skulle förändras.  
 
Önskemålen om socialt stöd har varierat bland de intervjuade där det upplevs vara mycket 
individuellt ifrån vem det sociala stödet kommer ifrån och vilket slags stöd de anser sig vilja 
ha. Det har visat sig att förståelsen spelar stor roll för hur man upplever det sociala stödet och 
vilket behov man anser sig ha av det. Det har även framkommit negativa effekter av för 
mycket stöd. Trots detta visade det sig finnas ett stort behov och att ha någon att prata med för 
att bemästra sin arbetslösa situation och inte överbelasta sin familj. Det har i studien 
framkommit negativa effekter av arbetslösheten såsom familjespänningar, konflikter, oro för 
framtiden som leder till anade kriser. Det har visat sig vara svårt att leva upp till de sociala 
förväntningarna och pressen i att kunna leva upp till en normal levnadsstandard. Det har 
skapats ett dåligt klimat i relationerna mellan den arbetslöse och dennes omgivning och det 
har uppkommit krockar i både dygnsrymt och i olika uppfattningar om saker och ting. Studien 
har också tydligt visat på behovet av arbete för att lyckas uppehålla en daglig struktur. Vidare 
har intervjupersonerna fått svårt att strukturera sin tid då allt flyter samman och då de både 
förlorat mening och mål i sin tillvaro. 

6. Diskussion  
 

6.1 Metoddiskussion  
Valet av kvalitativ metod anser vi har hjälp oss med att få svar på vårt syfte och vår 
frågeställning. Vidare menar vi att intervjuerna har gett oss möjligheten att ta del av arbetslösa 
människors olika livssituationer vilket har gett oss en mångnyanserad bild av verkligheten. 
Under behandlingen av materialet insåg vi att metoden även hade hjälp oss med att 
åstadkomma ett innehållsrikt resultat där vi hade stor möjlighet att urskilja både mening och 
mönster.  
 
När vi hade bestämt oss för att undersöka ämnet arbetslöshet hade vi båda en förförståelse 
inför vad det innebär att vara arbetslös. Dels har en av oss själv varit arbetslös och dels har vi 
människor i vår omgivning som är och har varit arbetslösa. Under vår ungdom har vi stött på 
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arbetslösa som trivts med sin situation och som antingen har passat på att resa utomlands 
under ersättning från A-kassan eller utövat sina intressen. Vi har även framförallt de senaste 
åren träffat många personer som har vantrivts med sin arbetslöshet. Nu i efterhand kan vi 
tänka tillbaka och minnas att vi i studiens start förmodade att uppsatsen skulle visa på ett 
mycket negativt resultat där arbetslösheten skulle ge negativa konsekvenser såsom depression 
och skilsmässor. Vi har ifrågasatt oss själva och funderar över om vår förförståelse har ändrats 
i takt med att vi blivit äldre eller om samhällets krav och normer kring arbetslöshet har 
skärpts? Den negativa förförståelsen som vi bar med oss i början gjorde att vi medvetet sökte 
efter forskning som pekade på arbetslöshetens positiva konsekvenser. Vi tänkte att 
arbetslösheten även skulle kunna innebära mer frihet och ett sätt att komma ifrån ett 
otillfredsställande arbete.  
 
Hur detta kan ha påverkat vårt resultat är svårt att säga. Vi anser att vi i intervjuguiden gav 
utrymme för öppna svar och inte ställde ledande frågor vilket minskade risken för att 
förförståelsen skulle påverka resultatet men det är också möjligt att vi formulerade frågor som 
söker de svar som vår förförståelse låg till grund för. Under intervjusituationen visade det sig 
att intervjupersonerna gav oss nya och oförutsedda infallsvinklar och detta stämmer överens 
med den kvalitativa metodens styrka i att fånga upp många olika människors upplevelser och 
reflektioner. Det medförde att vi delvis fick lägga tyngdpunkten på andra ämnen ur vår 
teoretiska referensram som vi först inte trodde skulle visa sig ha så stor betydelse som vår 
förförståelse sade oss. Vi är vidare medvetna om att det aldrig går att komma ifrån 
förförståelsen helt eftersom kvalitativ metod bygger på den egna tolkningen (Hartman, 2004). 
 
Det vi däremot tror är att vi under både resultat och analysarbetet kunde motverka visst 
inflytande av förförståelsen eftersom vi var två som hjälptes åt med både 
meningskategorisering och analys och att studien därför inte grundats utifrån en enda 
subjektiv tolkning. Kvale (1997) menar att när man använder sig av meningskategorisering så 
är det önskvärt att ha flera kodare så att resultatet inte skall påverkas av en enda person som 
kategoriserar. Vidare menar han även att flera kodare även skulle vara önskvärda vid analys 
och tolkning av intervjuerna. Kodningen kontrollerar intervjuernas reliabilitet. Vi kan också 
tänka oss att förförståelsen nu i efterhand har förändrats under loppets gång. För det första 
fångade vi upp en hel del kunskap när vi arbetade fram tidigare forskning och teori och för 
det andra blev resultatet ännu en ny kunskapskälla då vi ställdes inför den verklighet som 
dessa individer lever i.  

 
I efterhand kan vi tänka oss att en studie med en kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod 
hade gett oss ett större perspektiv, vilket även hade gjort att vi hade kunnat generalisera 
resultatet. Med hjälp av ett frågeformulär hade vi kunnat ta reda på hur vanligt förekommande 
något är, vilka samband och vilka skillnader det fanns i exempelvis kvinnors och mäns 
upplevelser av sin arbetslöshet. Vi hade exempelvis kunnat undersöka vilket samband det 
finns mellan förlorad tidstruktur och att hamna i konflikter med sin partner. 
 
En av de största utmaningarna i början av studien ansåg vi vara att begränsa urvalet och ta 
hänsyn till alla de faktorer som kunde påverka. Vi valde att titta närmare på den grupp 
arbetslösa individer som varit arbetslösa mellan sex månader och två år. Detta visade sig vara 
ett bra urval då skillnaderna i de intervjuades livssituation inte varierade på grund av längden 
på deras arbetslöshet. En annan utmaning bestod i att söka reda på arbetslösa personer som 
ville delta i studien, vilket vi inte trodde skulle bli ett problem.  
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En anledning till att så många jobbcoachningsföretag inte valde att ställa upp var att de ansåg 
att deras klienter inte nådde upp till våra urvalskriterier då många av företagen hade inriktat 
sig på en viss grupp av arbetslösa, exempelvis unga arbetslösa, nyexaminerade studenter eller 
arbetslösa med invandrarbakgrund. Vi håller med om att både de unga arbetslösa och 
studenterna inte uppfyllde vårt urvalskriterium och därför inte kunde delta. Däremot 
ifrågasätter vi de jobbcoachningsföretag som ansåg att gruppen arbetslösa med 
invandrarbakgrund inte kunde delta på grund av deras något bristfälliga svenska och att de 
skulle innefatta en homogen grupp som skulle leda till en entydigt reslutat. Vi anser oss inte 
hålla med om att dessa individers upplevelser av det sociala livet skulle visa sig vara liknande, 
det skulle lika gärna kunna vara tvärtom då de skulle kunnat ge oss en kulturell mångfald av 
upplevelser. Vi antar även att det svala intresset från jobbcoachernas sida berodde på att de 
själva inte ansåg att företaget ekonomiskt vann på det då de hellre ville lägga ner tid på deras 
klienter. Det kan även ha berott på bekvämlighet eller tidsbrist eller av osäkerhet inför att 
lämna ut sina klienters uppgifter. Att intresset från Arbetsförmedlingen var svalt tror vi beror 
på en rädsla från deras sida att det skulle framkomma att de inte gav intervjupersonerna och 
de arbetslösa de stöd de behövde. Detta grundar vi på de resultat vi fått fram som visar på att 
intervjupersonerna ansåg att Arbetsförmedlingen inte fyller sin avsedda funktion eller ger dem 
det stöd de anser sig själva förtjäna.  
 
Vid valet av kvalitativ metod ifrågasätts ofta studiens pålitlighet och det kan vara svårt att 
uppnå en hög reliabilitet efter som den egna tolkning alltid ligger som grund (Hartman, 2004). 
Vi anser vidare att valet av platsen som intervjupersonerna gjorde ökade tillförlitligheten då 
det möjliggjorde för dem att välja en välkänd och trygg miljö så att platsen inte kom att 
påverka resultatet. Valet av intervjuplats visade sig dock inte vara så viktigt för våra 
intervjupersoner. Detta tror vi beror på deras vana att medverka i arbetsintervjuer vilket 
gjorde att det blev en avslappnad situation. Skyddandet av intervjudeltagarnas integritet har 
varit en viktig del i redovisningen av intervjuerna. Personerna tilldelades fiktiva namn och vi 
diskuterade om vi i resultatdelen skulle använd de fiktiva namnen på citaten eller inte. Vi 
beslutade oss för att ha kvar dem eftersom vi ansåg att det inte kunde skada 
intervjupersonerna och att det skulle underlätta för både oss och läsaren och att det på det 
sättet framkom en röd tråd. Namnen underlättade också vårt analysarbete där vi kunde koppla 
samman olika citat med varandra och även olika delar i resultatet som en och samma person 
sagt men som framkom under olika kategorier i resultatdelen. Vidare menar vi även att citaten 
som legat som grund för mycket av vårt analysarbete ökar tillförlitligheten i studien.  

 
Användandet av följdfrågor har för oss visat sig vara mycket värdefullt där vi har fått chansen 
att på ett bättre sätt förstå intervjupersonernas livssituation och fått en tydligare bild av de 
delar de ansåg påverkade deras sociala liv. Vi anser vidare att våra frågor i intervjuguiden var 
klara och tydliga så att det därför inte uppstod några missförstånd kring dem vilket ökade 
validiteten. Valet av den halvstrukturerade intervjuguide som vi använde oss av anser vi också 
skulle kunnat begränsa intervjupersonerna genom att hindra dem att gå utanför ramarna. 
Därmed kom följdfrågorna till användning för att ytterligare öka deras svarsutrymme.  
 

6.2 Resultatdiskussion 
Ambitionen med vår studie var studera hur arbetslösheten påverkar det sociala livet för den 
enskilde individen. Vi har studerat den individuella upplevelsen av arbetslösheten och har i 
sin tur fått fram en mångskiftande bild av problemet och dess påverkan för det sociala livet. 
Den övergripande frågeställningen som har legat som grund för vår studie var vilka aspekter 
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som synliggörs och påverkar människors sociala liv under deras arbetslöshet. Det vi fått ut är 
en mångfald av olika upplevelser och beskrivningar av hur dessa individer har påverkats av 
arbetslösheten. De aspekter som synliggjorts i resultatets helhet var inte direkt 
häpnadsväckande men det fanns vissa nya infallsvinklar och aspekter som visade sig ha större 
betydelse än vad vi först anade.  
 
Att avsaknaden av identitet var en stor del av de arbetslösas liv och att de därigenom undvek 
vissa sammanhang och att det i sin tur kom att påverka det sociala livet var något nytt för oss. 
Vi har tagit del av tidigare forskning kring arbetslöshet där det har skrivits om identitet men 
det visade sig inte ha den centrala roll där, som det däremot visade sig ha i vår studie. Den 
ekonomiska betydelsen däremot, var något vi hade kunnat förutse innan. En annan företeelse 
som vi hade i åtanke innan vi utförde intervjuerna var de förväntningar och krav som 
samhället har och hur det i sin tur kan påverka arbetslösa individer negativt.  
 
Det vi nu har kunnat urskilja är att intervjupersonernas beskrivningar av sin arbetslösa 
situation löper samman med de krav och förväntningar som finns i samhället. Vår uppfattning 
är att intervjupersonerna gav uttryck för vanmakt inför samhället, där de inte ansåg sig få 
något stöd eller någon hjälp från Arbetsförmedlingen. De kände sig värdelösa och hade en oro 
för att inte kunna leva upp till de förväntningar som innebär att ha en normal levnadsstandard. 
Resultatet visade oss därmed att det fanns ett behov av stöd och förståelse från samhället men 
också ifrån de arbetslösas omgivning.  
 
Det reslutat som vi här har kommit fram till vill vi nu sätta in i ett samhällsperspektiv och 
därmed knyta an till de tankar vi hade om behovet av ett ytterligare stöd, som vi hade i 
inledningen. För att vidare föra fram diskussionen kring behovet av ett ytterligare stöd har vi 
fördjupat oss i litteratur som berör detta.   
 
I en rapport som Landsorganisationen i Sverige [LO] gett ut skriver författaren Dan 
Andersson (2005) att det är flera aktörer som påverkar arbetslösheten i landet. Han menar 
vidare att det råder en osäkerhet kring vem som skall ta ansvaret för arbetslösheten. 
Individerna bär ett eget ansvar som innebär att de skall vara anställningsbara genom till 
exempel utbildning. Medborgarna är dock beroende av att det skall finnas en efterfrågan av 
arbete och kan inte alltid skapa arbete på egen hand. Detta innebär att det krävs både ett 
individuellt och ett kollektivt ansvar. Utifrån Anderssons (2004) diskussion ställer vi oss 
därmed frågor som handlar om vem som bär ansvaret för de negativa konsekvenser som 
arbetslösheten bidrar med för det sociala livet? Vem bär ansvaret för att se till så att dessa 
människor får ett stöd där individerna kan få hjälp med att återuppbygga eller återupprätta sitt 
sociala nätverk vid förlust av arbete? 
 
Mycket av kommunernas arbete syftar till att stärka befolkningens välbefinnande. God hälsa 
förutsätter att medborgarna har resurser att leva ett gott liv. Det förutsätter också samhällets 
stöd i synnerhet där individer eller grupper inte har dessa resurser enligt en rapport av 
Borgelin Stoltz (2009, s. 3). I denna rapport tolkar vi det som skrivs som att medborgarna 
behöver resurser för att leva ett gott liv i samband med att de behöver samhället och 
omgivningens stöd för att sedan kunna inneha en god hälsa. Detta stöd riktas till de mest 
utsatta individerna och grupperna vilket vi anser att de arbetslösa tillhör eftersom de saknar 
flera av de resurser man behöver för att kunna leva ett gott liv.  
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Vi anser att ekonomin spelar en stor roll för arbetslösa individer. Då de får minskade 
ekonomiska tillgångar stjälps samtidigt det sociala livet eftersom det minskar deltagandet i 
olika aktiviteter. Det har också visat sig att det finns en rad andra faktorer som har visat sig 
vara minst lika viktiga för individens välbefinnande. Exempel på sådana faktorer är 
betydelsen av identitet och självständighet, känslan av gemenskap och tillhörighet, värdet av 
rättvist bemötande, socialt stöd och förståelse, struktur och till sist önskan av att leva upp till 
sociala förväntningar och normer. Vidare menar vi och det också framgick av vårt resultat att 
det finns ett stort behov av ett socialt stöd för att kunna hantera arbetslösheten. Det har visat 
sig att jobbcoacherna bistår med ett bra stöd men det räcker inte fullt ut eftersom de 
arbetslösas välbefinnande är lågt.  
 
På Arbetsförmedlingens [AMS] hemsida (2009) lyfts jobbcoachernas stödjande uppgifter 
fram och hur de ska finnas där för de arbetslösa för att hjälpa till att sätta upp mål, utforma 
CV och ansökningsbrev, tipsa om kontakter och arbeten och handledning kring 
arbetsintervjuer. De ska också finnas där tillhands för att inspirera, bekräfta, utmana och 
motivera de arbetslösa. Trots jobbcoachernas gedigna bredd och deras mångsidiga stödjande 
funktion så anser vi att det behövs mer för att de arbetslösa ska uppleva en god hälsa och ett 
gott välbefinnande. Socialstyrelsen (2009) belyser välbefinnandes funktioner för hälsan och 
menar att hälsa är ett fullständigt tillstånd av både psykisk, fysiskt och socialt välbefinnande. 
Att de olika samhällsinrättningarna kan främja det fysiska och psykiska välbefinnandena för 
den arbetslösa individen råder det enligt oss inget tvivel på, men hur hjälper man de arbetslösa 
att uppnå ett gott socialt välbefinnande och vad är ett socialt välbefinnande?  
 
För oss innebär ett socialt välbefinnande de olika aspekter som vi tidigare nämnt och som 
även har visat sig ha stor betydelse i studien. Att uppnå ett fullständigt socialt välbefinnande 
innebär för de arbetslösa att kunna upprätthålla ett gott socialt liv under arbetslösheten. Vidare 
menar vi att de saknas både kunskap och förståelse om arbetslöshetens konsekvenser för det 
sociala livet och att detta är något som ofta förbises av både samhället och den arbetslösas 
omgivning. Fokus ligger på ekonomi och stöd för att hitta ett arbete från samhällets sida men 
det ges inga verktyg för att upprätthålla ett bra socialt liv under arbetslösheten. Ett bra socialt 
liv kan bland annat förse individen med känslor av gemenskap, tillhörighet, identitet, stöd och 
förståelse. Eftersom det sociala livet visat sig ta stor skada under en arbetslöshet kan man 
ställa sig frågan vad som händer när individerna återfår sitt arbete eller om arbetslösheten 
fortsätter? Eftersom arbetslösheten på lång sikt leder till bland annat sämre självförtroende, 
beroende av andra, isolering, utanförskap och familjkonflikter och trots att ett arbete skulle 
kunna betraktas som en problemlösare anser vi att ett arbete i sig inte automatiskt skulle 
kunna återställa de skador som problemen som arbetslösheten har skapat för de sociala 
relationerna.  
 
Statistiska centralbyrån för fram att siffran för arbetslösa i juli 2009 var 398 000 personer 
(SCB, 2009). Svensson (2009) skriver på Arbetsförmedlingen att arbetslösheten har ökat den 
sista tiden och 2010 beräknas det finnas 539 000 arbetslösa personer i Sverige. Om dessa 
siffror stämmer betyder det att hela 11,3 % av Sveriges befolkningar kommer att vara 
arbetslös år 2010. Vi anser då att ökningen av arbetslösheten kommer att bidra till att färre 
människor kommer få möjligheter till stöd från omgivningen men också från samhället. Som 
vi ser det kan arbetslösheten nämligen även drabba de personer som idag utger det sociala 
stödet för de arbetslösa och frågan är om det finns tillräckligt mycket resurser från samhällets 
sida för att ta hand om all arbetslöshet?  Vidare funderar vi över vad som händer när två 
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personer i en och samma familj drabbas av arbetslöshet då det redan i vårt reslutat visat sig att 
påfrestningarna är omfattande när en familjemedlem är arbetslös.  
  
De höga kraven och samhällets förväntningar har i vår studie visat sig påverka de arbetslösa 
negativt och känslan av att inte kunna nå upp till de förväntningar och krav som ställs i 
samhället har i stället lett till passivitet. I takt med den ökande arbetslösheten tror vi att kraven 
och förväntningarna på individen kan komma att bli ännu högre då möjligheten till arbete 
förminskas, vilket i sin tur kan leda till en ännu större passivitet hos de arbetslösa då de ger 
upp hoppet att nå upp till de höga kraven. Våra tankebanor leder oss här till funderingar över 
hur samhället skulle kunna öka möjligheten till arbete. Som det ser ut nu får en arbetslös 
person inte erbjudandet om att börja på en arbetspraktik förrän arbetslösheten har nått 150 
dagar (AMS, 2010). Det skulle därför vara bra om arbetslösa individer kan få tillgång till en 
praktikplats mycket tidigare än vad som är fallet just nu och därmed aldrig hinna komma in i 
de känslorna av passivitet och hopplöshet som en långvarig arbetslöshet kan ge. Detta leder 
även som vi ser det till att människor får det sociala behovet tillfredsställt och på sikt kan må 
mycket bättre.  
 
Olofson (2008) anser att arbetslösheten uppstår när det finns mer arbetskraft än vad det finns 
efterfrågan. Utifrån detta antagande menar vi att om det alltid kommer att finnas en grupp av 
människor som är arbetslösa är de av stor betydelse att veta vad som händer med dessa 
människor, för att veta vilket stöd samhället och omgivningen bör satsa på att ge dem. Vår 
förhoppning är därför att denna studie genom en ökad förståelse av att arbetslöshetens 
mångfaldiga konsekvenser kan tjäna som en vägledning till ett vidare arbete där man försöker 
minska de negativa konsekvenserna för arbetslösa individer genom att utforska behovet av 
stöd.  
 

6.3 Slutsats 
Vi anser att vi under studiens gång har vaskat fram en mångsidig bild av arbetslöshetens 
konsekvenser för det sociala livet och samtidigt kunna belysa arbetets värde som en viktig 
funktion för det sociala livet.  
  
En slutsats vi kan dra är att arbete fyller en mängd olika behov och är en viktig faktor för det 
sociala livet, både ur fysisk, psykisk och social synpunkt. Arbete ger människor sociala 
kontakter utan för hemmet och möjliggör för både struktur, självständighet, gemenskap, 
tillhörighet och för upprätthållandet av en stabil identitet.  
  
En annan slutsats är att det finns andra faktorer som också kan påverka det sociala livet. Vi 
menar att föreningslivet har visat sig kunna fylla de behov som arbetet ger. Familjen har 
också fått en central roll i de arbetslösas livssituation och studien har visat att familjen kan 
främja de arbetslösas upplevelse av sin livssituation genom att skapa alternativ till arbete som 
ger dem både mening och mål i tillvaron. 
  
En ytterligare slutsats anser vi blir behovet av stöd för att reducera och förebygga de negativa 
konsekvenserna som arbetslösheten ger individen. Vidare menar vi att det finns ett behov att 
se över det stöd som finns i dag och ifrågasätta behovet av utveckling för att kunna täcka in de 
brister i stöd som erhålls idag. Detta för att undvika att skapa en nedåtgående spiral och för att 
hindra att arbetslösheten leder till isolering, utanförskap och känslor av skam och skuld som 
förhindrar dem från att ha ett bra och fungerande socialt liv.  
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6.4 Nya forskningsfrågor 
Eftersom vi under vår studie upptäckte att de arbetslösa upplevde att det fanns en brist på 
förståelse från deras familj och vänner kan det finnas en poäng i att göra en studie utifrån hur 
de anhöriga till en arbetslös individ upplever att deras närståendes arbetslöshet påverkar dem. 
Det vore intressant att se hur deras bild av arbetslöshetens konsekvenser förhåller sig 
gentemot den arbetslöses egna upplevelser. Det vore även intressant att studera vilken 
förmåga de anhöriga själva anser sig ha för att kunna bidra med ett socialt stöd till de 
arbetslösa och även i vilken grad deras attityd till arbetslöshet påverkar det sociala stödet.  
  

• Hur har arbetslösheten påverkat den arbetslösas anhöriga?  
 

• På vilket sätt påverkar anhörigas attityder till arbetslöshet deras förmåga att ge den 
arbetslöse ett socialt stöd?  
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Bilaga 1  
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som går tredje och sista året på Beteendevetenskapliga programmet på 
Mälardalenshögskola. Under hösten kommer vi att göra vår C-uppsats inom ämnet pedagogik. 
Vi har valt att fokusera på området arbetslöshet för att vi anser att det är ett högst relevant 
ämne i dagens samhälle. Vi är intresserade av arbetslösas upplevelse av arbetslöshet och för 
att kunna genomföra studien och öka förståelsen kring arbetslöshetens påverkan på 
människors liv behöver vi din hjälp. Genom att få ta del av din och andras upplevelser av 
arbetslöshet hoppas vi få en bild av hur arbetslösheten kan påverka människors liv på ett eller 
flera sätt. 
 
Vi söker dig som har varit arbetslös minst sex månader och högst två år och som tidigare 
arbetat i minst två år. Det är helt frivilligt att delta i studien och du har rätt att avbryta din 
medverkan under intervjuns gång men även efter att den har avslutats. Din medverkan betyder 
mycket för oss och vi hoppas att du vill och har möjlighet att hjälpa till. 
 
Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt så att deltagarna inte kan bli 
igenkända i studien och vi kommer också se till att ingen obehörig får tag i materialet. 
Konfidentialitet innebär att uppgifter bara är identifierbara för forskaren och att den 
konfidentiella behandlingen av uppgifterna gör att identiteten inte kommer röjas eller 
missbrukas. Allt material som vi samlar in kommer endast användas i forskningssyfte. 
 
Intervjun beräknas ta cirka en timme och insamlingen av information sker via bandinspelning. 
Frågorna baseras på en intervjuguide där målet är att fånga din upplevelse av arbetslöshet och 
vi vänder oss därför till dig som har personliga erfarenheter inom området. Plats och tid för 
intervjun får du själv gärna välja. 
 
Om du har frågor går det utmärkt att kontakta någon av oss. Vi är kontaktbara på både 
nedanstående e-mail och telefon. Din medverkan är av stor hjälp och betydelse för oss i denna 
studie, så vi hoppas att du vill dela med dig av din tid och erfarenhet genom att delta i denna 
intervju.  
 

Med vänliga hälsningar  
 
 
Rebecka Törnberg           Caroline Jonsson 
Telefon: XXX                            Telefon: XXX 
E-post: XXX                                                 E-post: XXX 
 
Handledare: Ingrid Johansson 
Titel: Universitetslektor 
E-post: XXX 
 



 

 

Bilaga 2 
Intervjuguide 

 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Ålder, kön, civilstånd, arbetsbakgrund samt längd av arbetslöshet. 

 
Arbete: 
 

• Vilket slags arbete hade du före du blev arbetslös? 
• Hur trivdes du med det? (var det utvecklande, tillfredställande, ansvarsfullt) 
• Vilken tror du är anledningen till din arbetslöshet idag? 
 

 
Ekonomi: 
 

• Hur stor roll spelar ekonomin i ditt liv? 
• Beskriv din nuvarande ekonomiska situation? 
• Hur hanterar du din ekonomiska situation? 
• På vilket sätt har din ekonomiska situation påverkat ditt liv idag? Tycker du at dina 

konsumtionsvanor har förändrats och på vilket sätt? 
 
 
Fritid och vardag: 
 

• Vad gör du på din fritid? Är du aktiv i någon förening? (Idrott, politik m.m.) 
• Hur ser en vanlig vardag ut för dig? Är rutinerna desamma eller skiljer dem sig åt från 

när du hade arbete? 
• Ser du någon skillnad i hur du spenderar din vardag nu och innan du blev arbetslös? 
• Ser du någon skillnad i hur du spenderar din fritid nu och innan du blev arbetslös? 
• Anser du att arbetslösheten begränsar eller möjliggör din fritid? 
• Har din fritid förändrats från det att du blivit arbetslös? Hur och på vilket sätt i sådana 

fall?  
 
 

Familj och släkt: 

 

• Hur ser dina familjerelationer ut? (Föräldrar, partner, syskon) 
• Hur anser du att din familj hanterar din arbetslöshet? 
• Upplever du någon press ifrån din familj och släkt? Anser du att din familj ger dig ett 

bra stöd och stöttar dig i din situation som arbetslös? (Ekonomisk hjälp, känslomässigt 
stöd, förståelse m.m.) 

• Hur har arbetslösheten påverkat dina familjerelationer? 



 

 

• Anser du att familjerelationerna har förändrats och på vilket sätt?  
• Förbättrats eller försämrats? 
• (Har du någon partner? Träffades ni före eller efter att du blivit arbetslös?) 
• Anser du att er relation har förändrats på något sätt efter du blivit arbetslös? 
 

 

Vänner:  

 
• Hur ser dina vänskapsrelationer ut?  
• Diskuterar du och dina vänner din arbetslösa situation? På vilket sätt? 
• Anser du att dina vänner ger dig ett bra stöd och stöttar dig i din situation som 

arbetslös? (Ekonomisk hjälp, känslomässigt stöd, förståelse m.m.) 
• Hur har arbetslösheten påverkat/förändrat dina vänskapsrelationer? 
• Upplever du någon press ifrån dina vänner?  
• Förbättrats eller försämrats? Större eller mindre? 
• Har du andra arbetslösa personer i din umgängeskrets? 
• Anser du att du har börjat umgås med andra människor jämförelsevis med innan du 

blev arbetslös? 
• Anser du att du har börjat umgås med fler vänner som är arbetslösa än tidigare?  
• Vilken slags relation har ni?  

 

 
Allmän upplevelse: 
 
 

• Upplever någon press från samhället? (Ams, regeringen, barnomsorg, media m.m.)  
• Upplever du att du får det stöd från samhället som du förtjänar? 
• Är du med i någon åtgärdsplan? 
• Är du tillfredställd med din livssituation som arbetslös?  
• Hur tror att du att andra upplever dig i din situation som arbetslös? 
• Upplever du att du bemöts annorlunda som arbetslös? 
• Har du någon gång känt att du behöver ljuga om din situation som arbetslös för att 

undvika att prata om det? 
• Anser du att du medvetet undviker att delta i vissa situationer och sammanhang och i 

så fall vilka och varför? 
• Hur har din livssituation förändrats sedan du blev arbetslös? 
• Är det något speciellt i din levnadssituation som du skulle vilja ändra på? 

 

 

Tack för att du ville medverka i vår studie och berätta om din upplevelse.  

 


