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Sammanfattning 

 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur arbetslöshet upplevs av arbetslösa samt 
hur den påverkar deras psykiska hälsa och välbefinnande. En kvalitativ semistrukturerad 
intervjumetod tillämpas. I undersökningen ingick sju personer i åldrarna mellan 28 – 58 år. 
Av deltagarna var fyra kvinnor och tre män. Följande fyra teman presenterades i studien: 
psykisk hälsa och hur arbetslösheten upplevs, sociala faktorer, ekonomiska faktorer samt 
personernas värderingar av ett arbete. Studiens resultat visar att arbetslöshet i stor 
utsträckning påverkar den psykiska hälsan och välbefinnandet hos intervjupersonerna. 
Samtliga anser att socialt stöd är betydelsefullt och menar att det har en förebyggande effekt 
vid arbetslöshet. När det gäller den ekonomiska situationen, anser alla att den har förändrats 
och att den har en negativ inverkan på den psykiska hälsan och välbefinnandet men 
framförallt på livskvaliteten. Samtliga värderar ett arbete högt och menar att det är viktigt att 
kunna tjäna egna pengar och försörja sig själv. Det framkommer också att arbetslöshet 
försämrar självuppfattning, självbild, självförtroende och självkänslan hos intervjupersonerna. 
Tidigare studier har rapporterat att arbetslöshet påverkar den psykiska hälsan och 
välbefinnandet negativt. Resultatet i föreliggande studie ställdes mot tidigare studier och 
teorier. Slutsatsen är att arbetslösheten har en negativ inverkan på den psykiska hälsan och 
välbefinnandet. 
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Abstract 

 
The aim of this study is to describe how unemployment is experienced by unemployed 
persons and how this situation affects their health and wellbeing. A qualitative semi structured 
interview method has been applied. The study includes seven persons in the age between  
29- 58. Four of them were women and three were men. The following four themes are 
presented in the study: psychological health and wellbeing and how unemployment is 
experienced, social factors, economic factors and, how they value a job. The result of the 
study show that unemployment influences psychological health and wellbeing, to a high 
extent. All of the interviewed subjects think that social support is important and that it has a 
positive effect during unemployment. All of them mean that their economical situation 
becomes worse as a reason of unemployment, and this has a negative influence on their 
psychological health and wellbeing, and especially of life quality. The interview persons 
value work highly and mean that it is important to earn money and support oneself. It also 
turned out that unemployment changes self-image, self-perception, self-esteem and self-
confidence. Earlier studies also show that unemployment affects psychological health and 
wellbeing. The discussion is based on a theoretical interpretation on the result, where the 
result in this study is compared to earlier studies and theories. The conclusion of this study is 
that unemployment has a negative affect on the psychological health and wellbeing.  
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Introduktion 
Arbetslöshet är ett dagsaktuellt och omdiskuterat ämne, och debatter kring det pågår överallt, 
såväl i media som i samhället i övrigt. Uppfattningen är att allt fler människor i Sverige och 
övriga världen mår dåligt och orsaken upplevs bland annat bero på arbetslösheten och den 
osäkra arbetsmarknaden. Samhället har globaliserats, företagen flyttar ut eller automatiseras 
vilket leder till att människor blir överflödiga där de tidigare haft en roll som anställda. Dessa 
samhällsförändringar påverkar vardagslivet, ekonomiskt och psykosocialt, och det påverkar i 
sin tur individens psykiska hälsa och välbefinnande.  

Borgenhammar (1993) hävdar att människor i vårt samhälle tycker att livet i vår del av 
världen är mer riskfyllt idag än det var för 20 år sedan. Med detta menar han att vårt samhälle 
ständigt förändras och utvecklas, vilket innebär att t ex teknisk känslighet, sociala och 
miljömässiga problem samt internationellt beroende ökar vilket bland annat beror på 
företagsköp och koncernbildning etc. Detta orsakar enligt Borgenhammar (1993) att 
befolkningen saknar förankring i framtidstro, de upplever förvirring, känner oro, maktlöshet 
och osäkerhet inför de nya samhällsförändringarna och dessa gör att människor saknar ett 
meningsfullt sammanhang i livet. Mot bakgrund av detta resonemang menar Borgenhammar 
(1993) att personer som upplever dessa omständigheter löper större risk att drabbas av psykisk 
ohälsa och har svårare att finna en social identitet. Med avseende till föregående resonemang 
betraktas ämnet som högst angeläget och intressant att undersöka. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka hur arbetslöshet upplevs av arbetslösa samt hur detta påverkar deras psykiska hälsa 
och välbefinnande.  

 
Hälsa, psykisk hälsa, psykiskt välbefinnande och livskvalitet 
Hälsa är ett komplext begrepp, uppfattningen är att det är enklare att mäta frånvaro av hälsa, 
dvs. sjuklighet, nedsatt funktion eller självupplevd ohälsa än själva fenomenet hälsa 
(Folkhälsorapport, 2001). En aspekt av hälsa är att individen har förmåga att förverkliga sina 
mål. En sådan målupplevelse ökar i sin tur förutsättningar för individens välbefinnande samt 
livskvalitet (Nordenfelt, 1986; Whitbeck, 1981; Pörn, 1995; ref. i Hallsten, 1998). Enligt 
Borgenhammar (1993) är tillfredsställande standard och goda livsvillkor faktorer som gynnar 
en god hälsa. Ohälsa å andra sidan definieras som ett sjukdomstillstånd som gör att individer 
inte kan fungera normalt, dvs. inte klarar av vardagslivet (Vang & Kristenson, 2000; ref. i 
Rantakeisu, 2002). En aspekt av livskvalitet kan ses som helheten av psykologiskt och socialt 
välbefinnande, där socialt välbefinnande hänger samman med handlingsutrymme och tillgång 
till yttre resurser (Bowling, 1997; ref. i Hallsten, 1998). Psykiskt välbefinnande enligt Jahoda 
(1958; ref. i Isaksson, 1990) innebär att en person upplever en relativt stabil balans mellan 
positiva och negativa affekttillstånd där de positiva tillstånden dominerar. En aspekt av 
psykisk ohälsa föreligger då inre tillstånd, som negativa emotioner eller stämningslägen, 
hindrar en individ att nå sina mål (Nordenfelt, 1986; ref. i Hallsten, 1998). 

Psykisk hälsa, liksom hälsa överhuvudtaget, är ett mångfacetterat begrepp, det finns ett 
flertal tolkningar av begreppet psykisk hälsa samt ohälsa (Folkhälsorapport, 2001). Den 
definition av psykisk ohälsa som kommer att användas i föreliggande studie utgår ifrån 
Folkhälsorapport (2001) definition av psykisk ohälsa. Nämligen att symptom som indikerar 
psykisk ohälsa eller nedsatt psykiskt välbefinnande är ängslan, ångest, oro, sömnproblem, 
huvudvärk och ständig trötthetskänsla. Om individen inte lyckas behärska dessa påfrestningar 
kan de ibland utvecklas till psykisk sjukdom (ibid.)  
 
Teoretisk förklaring till arbetslöshetens psykologiska följder 
Varför mår människor dåligt av arbetslöshet? Inom arbetslöshetsforskningen har man visat på 
en lång rad faktorer som påverkar sambandet mellan arbetslöshet och psykisk hälsa. Två 
teorier (Jahoda, 1983; ref. i Rantakeisu; 2002; samt Warr, 1996) som diskuteras i många 
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forskningstudier, beträffande arbetslöshet och psykisk hälsa, påpekar att arbetslöshet berövar 
människan de elementära psykosociala faktorer som är av betydelse för människans psykiska 
välbefinnande. Jahoda (1982; ref. Rantakeisu, 2002) redogör i sin deprivationsteori för flera 
faktorer som enligt henne, förutom de manifesta funktionerna, (vilka innebär att försörja sitt 
uppehälle), även uppfyller minst fem andra latenta (psykosociala) funktioner som förefaller av 
betydelse för människan och som tillfredställs av att ha ett arbete. Dessa funktioner är:  

• Struktur åt individens vakna liv (dvs. bättre tidsdisponering);  
• Erfarenheter och kontakter med människor utanför den egna familjen (större socialt 

nätverk);  
• Mål och avsikter förankrade i ett kollektiv (genom att man på en arbetsplats ofta 

arbetar ihop med andra mot gemensamma mål);  
• Status och identitet (en plats i samhället) 
• Regelbunden och meningsfull aktivitet.  
Jahoda (ibid.) hävdar att dessa mänskliga behov blir tillfredställda genom ett arbete. 

Enligt Rantakeisu (2002) ser Jahoda (1982; ref. i Rantakeisu, 2002) ett arbete som 
människans starkaste band till verkligheten och hon går så långt att hon säger att vilket arbete 
som helst är att föredra än inget arbete alls. Arbetslösa individer riskerar att berövas dessa 
funktioner vilket kan förklara varför arbetslösa oftare än arbetande uppvisar ohälsa, menar 
Jahoda. Av den orsaken anser Rantakeisu (2002) att Jahodas deprivationsteori är av vikt 
eftersom den förklarar varför människor är motiverade till att arbeta och varför arbete är 
psykologiskt betydelsefullt även om arbetsförhållandena är dåliga. Jahoda (1982; ref. i Grossi 
& Unge, 1998) menar vidare att isolering från ett socialt sammanhang är en av de allvarligaste 
riskerna med arbetslöshet.  

En närbesläktad teori som bygger på Jahodas teori är Warrs (1996) vitaminmodell. 
Modellen består av nio kriterier och de anses fylla vissa funktioner i människors liv vilka 
förebygger den psykiska ohälsa ungefär som vitaminer, som kan stimulera, stärka och 
aktivera individerna. Warr (1996) redogör att ett arbete ger: 

• Möjlighet till inflytande och kontroll (deltagande i beslutfattande, självständighet) 
• Möjlighet att använda egna kompetenser/färdigheter,  
• Yttre, givna mål att arbeta mot (ger kollektiva mål som genererar planer, normer, krav, 

handlingar, roller)  
• Variation (ger omväxling, nyheter, nya roller),  
• Klarhet i omgivningen, (underlättar förutsägbarhet, feedback på handlingar),  
• En trygg ekonomisk situation (möjliggör kontroll och handlingsutrymme),  
• Fysisk säkerhet (arbetsmiljöförhållanden, såsom buller, utrustning och fara) 
• Möjlighet till sociala kontakter (underlättar vänskap, gott samarbete, socialt stöd)  
• En värderad social position (status, uppskattning, prestige)  

 
Som framgår av teorin, förebyggs psykiskt välbefinnande av yttre förhållanden som ingår 

i en arbetssituation. Om man förlorar ett arbete riskerar individen att förlora några eller alla av 
dessa förhållanden vilket förväntas leda till försämrat psykiskt välbefinnande, menar 
författaren. Både Jahodas (1982; ref. i Rantakeisu, 2002) och Warrs (1996) teorier förklarar 
vikten av ett arbete, särskilt Warrs teori då den i hög grad berör många av de aspekter som ett 
arbete kan erbjuda.  
 
Tidigare forskning gällande arbetslöshetens effekter på den psykiska hälsan  
Omfattande forskning har gjorts kring ämnet ”psykisk hälsa och arbetslöshet”. Yttringarna av 
problemet på den individuella nivån är fysiska, psykiska och sociala. Få studier har fokuserat 
på den fysiska ohälsan som en konsekvens av arbetslöshet medan många studier har sökt 
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undersöka arbetslöshetens effekter på det psykiska välbefinnandet. Huruvida arbetslöshet 
påverkar den fysiska hälsan kommer inte heller att besvaras i denna studie då den kommer att 
fokusera på de psykiska konsekvenserna av arbetslöshet.  

Kinski, McKee- Ryan, Song & Wanbergs (2005) har undersökt arbetslöshetens inverkan 
på den psykiska hälsan och visat att de som var utan ett arbete hade signifikant sämre mental 
hälsa; depression, frustration, oro, förändringar i emotionella tillstånd etc. Dessutom upplever 
de även lägre tillfredställelse med livet, än vad arbetande individer gör. Ett likartat resultat har 
även andra studier (Jönsson, 2003; Granvik, 1998; Rantakeisu, 2002; och Hallsten, 1998) 
visat, nämligen att arbetslösas mentala hälsa förändrades till det sämre och vanliga 
förekommande symptom var nedstämdhet, magbesvär, huvudvärk samt sömnproblem. 
Granvik (1998) fann också att de arbetslösa, förutom ovannämnda symptom, även uppvisade 
en del andra psykosomatiska symptom; ängslan, oro, ångest, trötthet, migrän, värk i leder och 
muskler. I enighet med de andra studierna fann Comino, Harris, Chey, Manicavasagar, Wall, 
Davies & Harris (2003) att arbetslösa i hög grad uppvisade ångestsymptom och 
känslomässiga störningar. Resultatet visade också att de arbetslösa inte sökte medicinsk 
behandling i lika stor utsträckning som andra (arbetande).  

Syftet med Isakssons (1990) avhandling var att undersöka arbetslöshet och mental hälsa 
bland unga manliga socialtjänstklienter. Avhandlingen omfattar flera studier, bland annat en 
studie där syftet var att undersöka om de unga manliga socialtjänstklienterna skilde sig från 
andra grupper av arbetslösa när det gällde välbefinnande samt tillgång till arbetets latenta 
funktioner, i enighet med Jahodas teori. Urvalet för intervjuundersökningen begränsades till 
unga ensamstående män som intervjuades vid två tidpunkter med ett års mellanrum. De 
arbetslösa i undersökningen hade en svag ställning på arbetsmarknaden och många försörjde 
sig på kortvariga arbeten varvat med perioder av socialbidrag. Många av dessa arbetslösa i 
undersökningen hade psykiska hälsoproblem och missbruksproblem. Isaksson (1990) anser att 
dessa unga klienter skiljer sig från andra grupper av arbetslösa i vissa bemärkelser. De skiljer 
sig på så sätt att deras ekonomiska situation är mycket sämre än andra arbetslösas, eftersom 
de erhåller socialbidrag. De har även en låg social status i samhället, låg utbildning, och har 
svårare att ta sig in på arbetsmarknaden eftersom de är socialtjänstklienter. Isaksson (1990) 
menar att många av dessa klienter har olika typer av psykiska problem i jämförelse med andra 
grupper av arbetslösa. Resultatet visade också att de arbetande hade högre värden när det 
gällde psykiskt välbefinnande och för de latenta funktionerna (aktivitet, tidsstruktur och 
kollektiva mål). För sociala kontakter och social status var skillnaderna däremot inte 
signifikanta. De arbetslösa klienterna som hade högre värde för aktivitet, sociala kontakter 
och social status hade ett bättre välbefinnande än de övriga arbetslösa. Sambandet gällde dock 
inte för tidsstruktur och kollektiva mål. Isaksson skriver att Jahodas latenta funktioner får ett 
visst stöd av resultaten, då de arbetande hade högre värde än de arbetslösa när det gällde 
aktivitet, tidsstruktur samt kollektiva mål. Samma tendenser fanns för social status och sociala 
kontakter men där var inte skillnaderna signifikanta. Detta menar Isaksson (1990) möjligen 
kan vara ett resultat av socialtjänstklienternas speciella situation med låg status och kortvariga 
sociala kontakter.  

En annan studie, utförd på Nya Zeeland av Cullen & Hodgetts (2001), handlar om 
relationen mellan arbetslöshet och sjukdom samt hur arbetslösa uppfattar sin arbetslöshet. 
Studiens resultat visade att arbetslösa betraktar arbetslöshet som en sjukdom som förstör 
människans livsvärld. Arbetslösa ser sig själva som avvikare dvs. att de avviker från en norm 
(arbete) och detta, menar författarna, resulterar i att de faller utanför samhällets ramar. Vidare 
fann studien (Cullen & Hodgetts, 2001), att arbetslöshet ses som en yttre faktor som splittrar 
människans liv. Resultatet visade också att de arbetslösa presenterar sig själva och sin 
situation som att vara omgivna av fientliga livsomständigheter. Dessa omständigheter, menar 
de arbetslösa, i Cullen & Hodgetts studie (2001), kan knäcka de mest aktiva och starka 
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individer och skapa trötthet och sårbarhet. De poängterar också att motståndskraften minskar i 
takt med inskränkningar av materiella och sociala faktorer. De arbetslösa, i Cullen & Hodgetts 
(2001) studien, påpekar också att arbetslöshet är en sjukdom som staten har skapat. Av de 
genomgångna studierna kan det med säkerhet konstateras att det finns underlag för att 
arbetslöshet påverkar psykisk hälsa och välbefinnande negativt.  

Hammarströms (1996) undersökning visade på en klar koppling mellan arbetslöshet och 
ohälsa. Författaren beskriver två typer av symptombilder som brukar särskiljas vid psykiska 
problem. Det ena är lättare psykiska besvär (nervösa besvär) som oro, ångest, stress, 
nervositet, rastlöshet och den andra är en del svårare psykiska besvär (depressiva besvär) som 
depression, nedstämdhet, passivitet, trötthet, underlägsenhetskänslor samt sömnproblem. 
Hammarström (1996) påpekar att ju längre tid en person är arbetslös, desto högre är risken för 
nervösa besvär, jämfört med dem som inte är arbetslösa. Sammanfattningsvis kan det alltså 
sägas att ju längre arbetslösheten varar desto sämre mår individerna och desto svårare är 
symptomen.  

Andra effekter av arbetslösheten 
Personliga resurser: självförtroende, självkänsla, jag/ självuppfattning, självvärdering 
samt identitet 

Förutom att arbetslöshet påverkar psykisk hälsa och välbefinnande har den också visat sig ha 
negativa konsekvenser på personlighetsfaktorer, såsom självuppfattning, självbild, 
självkänsla, självförtroende etc. Lenzflor (1996) skriver i sin artikel att om en störning, t ex 
arbetsförlust, inträffar i individens liv kan den leda till ett ”existentiellt tomrum” som kan hota 
personligheten gällande självkänsla, jaguppfattning och identitet. För en arbetslös, särskilt för 
den långtidsarbetslöse, kan situationen verka omöjlig att göra något åt, möjligheter och 
utvägar kan ses som uttömda och avstängda, menar Lenzflor (ibid.). Det kan resultera i oro 
och ångest, negativa tankar, sömnlöshet och inslag av depression kan göra sig påminda. 
Upplevelsen av dessa känslor tär på individens självkänsla, jaguppfattning och 
identitetsupplevelse, menar Lenzflor (1996). Ett yrke i form av en meningsfull sysselsättning 
är en viktig del av människans identitetsupplevelse, menar Lenzflor (ibid.). En likartad 
uppfattning har också Westerholm (1996). Hon redogör i sin artikel om arbetets betydelse och 
framhåller att ett förvärvsarbete, en roll i samhället, i alla tider har varit grunden för 
människors identitet och självkänsla. Ett arbete menar Westerholm (ibid.) bidrar också till 
förutsättningar för livskvalitet, möjlighet att förverkliga sig själv, sina drömmar samt utveckla 
sina förmågor. Även andra studier (Hammarström, 1996; Goldsmith, Veum & Darity, 1997; 
Rantakeisu, 1998; Starrin, Forsberg, Jönsson & Rantakeisu, 1998; Eisenberg & Lazarsfeld, 
1938; ref. i Jönsson, 2003; samt Jönsson, 2003) visar att de som saknar ett jobb men önskar 
att ha ett, tenderar att få dåligt självförtroende, självkänsla, självbild, självuppfattning samt att 
de upplever att de inte är lika mycket värda som individer som har ett arbete. Dock påstår en 
del att individer med hög självkänsla, hög uppfattad kontroll, och högre nivå av optimism 
generellt har en högre nivå av mental hälsa och hanterar stressfulla händelser, som 
arbetslöshet, mer effektivt än de som inte har dessa egenskaper (Armstrong- Strassen, 1994; 
Aspinwall & Taylor 1992; ref. i Kinsci, et al. 2005). Enligt ovannämnda teorier och empiriska 
studier kan det konstateras att ett arbete också är kopplat till personligheten, t ex självkänslan. 
Studierna visar att en arbetslös uppfattar sig själv som mindre värd, personen tappar därmed 
självförtroendet och är också medveten om att andra dömer och uppfattar denne annorlunda, 
som en avvikare etc. Upplevelsen av sådana känslor kan försämra personligheten. 

 
Social status 

Social status förefaller numera vara ett mycket angeläget element i dagens samhälle. Hela 
tillvaron kretsar kring status som enligt vissa erhålls genom att införskaffa sig materiella 
ägodelar som bilar, kläder, stor tv-skärm etc. Äger man statusprylar så har man antagligen en 
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större chans att skaffa sig en högre status inom sin umgängeskrets. Social status definieras på 
följande sätt: ”Den sociala heder eller prestige som tillskrivs en viss grupp av andra 
medlemmar av samhälle” (Giddens, 1993 s. 650). Vidare skriver Giddens att begreppet social 
status hänvisar till skillnader mellan olika sociala grupper när det gäller anseende och den 
prestige de tillskrivs av andra. Han menar att människor delas in i olika sociala grupper där de 
arbetande tenderar att ha högre status än de arbetslösa. Studier (cf. Eales, 1989; Kevin, 1984; 
Warr, 1987; Winefield, et al. 1993; ref. i Cullen & Hodgetts, 2001) betonar vikten av social 
status och menar att social status är viktigt för människor och att förlusten av ett arbete också 
innebär förlust av social status. Både Jahoda (1982; ref. i Rantakeisu, 2002) och Warr (1996) 
betonar vikten av social status och menar att man genom ett arbete får en plats i samhället, en 
viss status, vilket tycks vara viktigt för det psykiska välbefinnandet.  
 

Sociala resurser 
Den allmänna uppfattningen är att sociala resurser som erhålls genom sociala relationer och 
socialt stöd bidrar till att en individ lättare klarar av stressfulla händelser som t ex 
arbetslöshet. Lazarus och Folkman (1984; ref. i Kinski, et al. 2005) framhåller att sociala 
resurser bidrar till psykologiskt och fysiskt välbefinnande på två sätt. För det första hjälper ett 
socialt nätverk människor att ha en positiv bild av sig själva och sitt liv. Detta höjer i sin tur 
de arbetslösas benägenhet att upprätthålla en positiv bild av sig själva, under arbetslösheten. 
För det andra tjänar sociala resurser som en buffert mot stress och destruktiva påfrestningar. 
Studier (Pihl & Starrin, 1998; samt Kinski, et al. 2005) har sökt undersöka huruvida socialt 
stöd gynnar den mentala hälsan och funnit att arbetslösa med ett högre socialt stöd och flera 
sociala relationer har bättre psykisk hälsa än de som hade mindre socialt stöd och få sociala 
relationer. Arbetslösa i Cullen & Hodgetts (2001) studie uppvisade ohälsa, de kände sig 
ensamma och isolerade, detta med anledning av att de hade väldigt litet stöd och få sociala 
kontakter. Ett citat från studien följer (Cullen & Hodgetts 2001, s. 45):”Participants present 
themselves as being able to survive unemployment better if they have access to psychological 
resource such as social support”. Författarna menar att deltagare i studien känner sig svikna 
av samhället och politikerna, men också att de saknar socialt stöd generellt. Carle och Schale 
(1982) skriver, för att vårt liv ska få ett innehåll i djupare mening krävs framförallt 
gemenskap med andra människor. Total isolering leder på sikt till psykisk nedbrytning. Ett 
arbete är en av huvudvägarna till social gemenskap. Blir man utan arbete finns det en risk att 
man blir isolerad och ensam. Detta resultat har paralleller med Rantakeisus (2002) 
avhandling, där resultatet visade att en del arbetslösa har reducerat sina kontakter med 
föräldrarna samt kontakten med sina vänner i jämförelse med tidigare. Den reducerade 
kontakten med vännerna antas bero på skamkänslor, eftersom vännerna var arbetande. Som 
det framgår av de genomgångna studierna har socialt stöd ett positivt samband med mental 
hälsa samt att de som hade bättre stöd upplevde mer tillfredställelse i sitt liv. Dock bör man 
påpeka att det gäller att ha rätt typ av socialt stöd. Positivt socialt stöd relaterar till en högre 
grad av välbefinnande medan negativt stöd (ogillande, kritik eller att hindra individen att 
uppnå önskat mål) relaterar till sämre välbefinnande (Kinski, 2000; ref. i Kiniski, et al. 2005). 
 

Ekonomiska resurser  
Den allmänna uppfattningen är att ekonomiska resurser bättre gynnar psykisk hälsa och 
välbefinnande och att det vanligaste sättet att uppnå de ekonomiska resurserna är genom att 
arbeta. Arbetslöshet innebär numera inte direkt svält och svårigheter som fallet var på 1930-
talet, utan snarare att handlingsutrymmet begränsas, det vill säga den livsstandard som man är 
van vid kanske måste sänkas (Hammarström, 1996; Hallsten, 1998). Flera studier (Kinski, et 
al. 2005; Rantakeisu, 2002; Strandh, 1996; Jönssons, 2003; Starrin, Forsberg, Jönsson & 
Rantakeisu, 1998) fann att ekonomiska resurser var relaterade till en signifikant högre mental 
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hälsa och livstillfredställelse bland arbetslösa medan ekonomisk påfrestning var associerad 
med lägre mental hälsa och sämre tillfredställelse med livet. Resultaten ur studierna visade att 
ju högre ekonomisk oro och påfrestning desto sämre mental hälsa. Andra påpekar (Strandh, 
1996; Granviks, 1998) att den ekonomiska situationen är en av de väsentligaste förklaringarna 
till att arbetslösa har ett nedsatt psykosocialt välbefinnande. Att arbetslösa mår dåligt har inte 
bara att göra med att de har förlorat ett arbete utan det handlar också om den ständiga 
ekonomiska stress de utsätts för, menar författarna. 

Jönssons (2003) samt Starrin, et al. (1998) påvisar också att ekonomisk påfrestning, i 
samband med skamkänsla (som orsakas av arbetslösheten), gör att arbetslösa upplever ännu 
sämre hälsa. Resultatet visar att ju större ekonomiskt hot man är utsatt för och ju mer 
erfarenhet man har av att ha blivit förringad och nedvärderad desto sämre hälsa. Författarna 
menar alltså att sambandet förstärks när ekonomifaktorn kombineras med skamfaktorn. Andra 
studier och artiklar (Isaksson, 1990; Strandh, 1996; Goffman, 1973; ref. i Jönsson, 2003) 
skriver att individer som saknar ett arbete saknar förutsättningar att delta i 
konsumtionssamhället och i sociala aktiviteter. Som det framgår av studierna antas avsaknad 
av ekonomiska resurser i stor utsträckning resultera i ekonomisk oro vilket i sin tur kan leda 
till sociala (känslor av utanförskap, skam och ensamhet) och hälsomässiga (bland annat 
depression) problem. 
 

Stigma, skam och utanförskap  
Stigma definieras på följande sätt: ”Varje form av fysisk eller social egenskap som förmodas 
vara negativ eller förnedrande” (Giddens, 1997 s. 650). Applicerar man stigma på 
arbetslöshet innebär det t ex att den arbetslöse upplever ett socialt stigma till följd av sin 
situation. I Jönssons (2003) studie behandlas Goffmans (1973; ref. i Jönsson, 2003) definition 
av skam och stigma och han menar att känslor av stigma hänger ihop med hur den arbetslöse 
upplever omgivningens förhållningssätt gentemot arbetslösa samt att stigmatiseringen yttrar 
sig i känslan av att vara mindre värd, att ha sämre självförtroende, att känna sig misslyckad 
och isolerad. Vidare menar Goffman (ibid.) att den stigmatiserade individen uppfattar sig 
själv som en avvikare på ett icke önskvärt sätt från andra normala (t ex arbetande). I enighet 
med Goffmans (ibid.) påstående finner också andra studier (Jönssons, 2003; Rantakeisu, 
2002) ett likartat resultat, nämligen att arbetslösa har upplevt att andra människor talar 
nedsättande om dem, en del har varit med om att andra hållit sig undan dem därför att de är 
arbetslösa. Rantakeisu (2002) fann vidare att arbetslösa, särskilt långtidsarbetslösa, upplevde 
en högre grad av skam, högre grad av psykiska besvär, generellt sämre hälsa, negativa 
förändringar i levnadsvanor, försämrade aktiviteter samt försämrade sociala relationer.  

Några studier (Cullen & Hodgetts, 2001; Starrin, et al. 1998) visade att arbetslösa erfar 
stigma till följd av sin situation och att stigmat i sin tur inskränker sociala interaktioner med 
andra samt hämmar känslor av att vara en del av samhället. Många av de arbetslösa känner av 
omgivningens negativa attityder. Attityder behöver dock inte vara direkt uttalade, det kan 
handla om tonläge eller hur man blir uppmärksammad (Cullen & Hodgetts, 2001; Starrin, et 
al. 1998). De undersökta upplever att det är jobbigt när frågor och samtal om arbete kommer 
upp. För att slippa konfronteras med sådana frågor och samtal har de dragit sig undan, isolerat 
sig. Forskarna i dessa studier framför också att arbetslösa oftast saknar positiv social 
självvärdering och social roll samt prestige. Avsaknad av dessa betydande faktorer kan 
resultera i känslor av skam och hämmar deras rätt att vara fullkomliga medlemmar av ett 
samhälle. Forskare (Cullen & Hodgetts, 2001 s. 41) framhåller: ”What is important in such 
accounts is not just that unemployment is presented as preventing people from doing things, 
but that it restraints people’s ability to present themselves as morally worthy members of 
society”. Arbetslösa i Cullen & Hodgetts (2001) studie ser sig själva som avvikare som 
hindras från ett normalt deltagande i livet. Arbetslösa betraktas som lata och mindre kunniga 



  7 

   

(Jönssons 2003; Cullen & Hodgett, 2001). Att människor upplever känslor av skam och 
stigma som en följd av sin situation är inte ovanligt, eftersom att arbeta och göra rätt för sig 
uppfattas som något hedervärt i vårt samhälle. Saknar däremot individen ett arbete innebär det 
att individen själv inte kan tjäna ihop till sitt leverbröd, utan tvingas att vända sig till 
samhället för att få ekonomisk hjälp, vilket av den drabbade kan upplevas som skamligt, man 
får en stämpel på sig och dessutom upplever personen att omgivningen ser ner på denne. 
 
Förhållanden som motverkar arbetslöshetens negativa effekter 
Det finns emellertid studier som visar att arbetslöshet och mental hälsa påverkar varandra på 
ett ömsesidigt sätt, nämligen att arbetslöshet kan påverka den psykiska hälsan medan psykisk 
ohälsa i sin tur kan påverka chanserna att finna ett nytt arbete. Taris (2002) longitudinella 
studie visade att de arbetslösa som var tillfredställda med sin situation rapporterade bättre 
mental hälsa, uppvisade inga känslor av maktlöshet och var mindre aktiva i att söka arbete. 
Resultatet visade också att människor som upplevde mer variation i tillvaron, fick mycket 
uppskattning från andra, rapporterade bättre mental hälsa och var mindre maktlösa än de som 
inte fick lika god respons. De som hade bättre hälsa hittade ett nytt arbete relativt snabbt, 
medan de som hade dålig mental hälsa hade svårare att finna ett arbete. Dessutom 
rapporterade långtidsarbetslösa sämst mental hälsa och de var minst tillfredställda med sin 
situation, samt var mindre aktiva i arbetssökandet. Studien visade också ett oväntat resultat, 
nämligen att de som var maktlösa också var mer aktiva i sitt arbetssökande än andra. Att de 
med svag hälsa hade svårare att finna ett arbete kan beror på flera faktorer menar Taris 
(2002). Exempelvis medför svag hälsa mindre ork, sänkt motivation och engagemang, vilket i 
sin tur resulterar i att människor inte förmår söka ett nytt arbete och inte förmår förändra sin 
situation. Dessutom kan brist på självförtroende och självkänsla, som orsak av arbetslösheten, 
vara några av orsakerna till att människor inte törs söka ett nytt arbete eftersom de känner sig 
värdelösa och mindre kompetenta än de som arbetar.  
 
Arbets- och arbetslöshetvärdering samt regelbunden aktivitet 
Det är känt att människor reagerar olika på arbetslöshet men det är mindre känt vad det är som 
gör att en del förblir opåverkade, medan det för andra blir en plåga. Att det förhåller sig så 
kan ha att göra med hur en individ värderar ett arbete. Man kan tänka sig att de som sätter 
högt värde på ett arbete, då arbetet erbjuder ett flertal faktorer som är av betydelse för en 
person, upplever en stor förlust när de blir arbetslösa. Bakke med flera (1930; ref. i Ezzy, 
1993; Hammarström, 1996) hävdar att en del människor anpassar sig till att vara arbetslösa 
och finner det mindre obehagligt. Detta, menar författarna, kan bero på att det tidigare arbetet 
var betungande eller att personen inte trivdes med sitt tidigare arbete/anställningsmiljö samt 
att lönen inte var mycket högre än det man får från arbetslöshetskassa eller dylikt. 
Varför arbetslöshet påverkar en del personer men inte andra har Fryer och Payne (1984; ref. i 
Rantakeisu, 2002) studerat. De genomförde en studie med aktiva arbetslösa (arbetslösa som 
var sysselsatta med olika slags ideella arbeten) i England och fann att inga av de arbetslösa 
individerna upplevde psykiska problem trots förlusten av ett arbete och materiella resurser. 
Detta berodde på att dessa personer disponerade sin tid genom att arbeta i 
frivilligorganisationer, hade intressanta uppdrag med meningsfulla mål och befann sig i 
respekterade positioner. På det sättet fick dessa individer möjlighet att kompensera de sociala 
förmånerna som ett arbete erbjuder, trots att de saknade ett avlönat arbete. Fryer och Payne får 
stöd av andra studier (Ezzy, 1993; Bolton & Oatley, 1987; ref. i Isaksson, 1990; 
Hammarström, 1996) som också betonar vikten av regelbundna och meningsfulla aktiviteter. 
Regelbundna aktiviteter möjliggör att arbetslösa kan vidmakthålla en bild av sig själva som 
aktiva arbetare. Detta medför en positiv känsla av att behövas, social status, större socialt 
nätverk och detta i sin tur resulterar i bättre psykiskt välbefinnande. Avsaknad av dessa behov 
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resulterar i negativa tankar och nedsatt välbefinnande. Man kan tänka sig att de som 
uppvisade högre psykiskt välbefinnande inte drabbades av ekonomiska förluster vilket i sin 
tur inte innebär negativa konsekvenser på det psykiska välbefinnandet. Här får Jahodas teori 
som diskuterats tidigare i texten stöd av Fryer och Paynes studie, då de arbetslösa i deras 
studie möjligtvis värderade arbetets latenta funktioner. Dessa individer har troligtvis ett större 
behov av exempelvis socialt stöd, gemenskap och social status än av de manifesta 
funktionerna. Det är rimligt att anta att de som ser ett arbete endast som ett sätt att tjäna 
pengar drabbas hårdare av arbetslöshet, då de i högre grad har behov av pengar och mindre 
behov av de latenta funktionerna. Man kan tänka sig att dessa individer redan har ett brett 
socialt nätverk, större variation i livet, är mer aktiva och på det sättet inte förlorar de latenta 
funktionerna. 
  
Demografiska förhållanden som modererar/ påverkar effekter av arbetslöshet  
Det finns ett flertal faktorer som kan ha en modererande effekt vid arbetslöshet. En del av 
dessa har redan nämnts ovan. Dessa är bland annat sociala resurser, ekonomiska resurser och 
regelbundna aktiviteter. Många empiriska studier visar dessutom att könsskillnader, civilstånd 
och ålder ha en modererande effekt vid arbetslöshet.  

 
Könstillhörighet 

En del studier (Artazcoz, Benach, Borrell & Cortes, 2004; Hallsten, 1998) visar att män 
drabbas något hårdare än kvinnor av arbetslöshet. Författarna menar att anledningen till att 
män i studien drabbas hårdare än kvinnor kan vara att män traditionellt har en roll som 
familjeförsörjare. Andra studier (Artazcoz, Benach, Borrell & Cortes, 2004; Hallsten, 1998) 
menar att ett arbete är av stor betydelse för mäns psykiska hälsa och att familjeansvar inte kan 
ersätta ett förvärvsarbete, medan detta i högre grad fungerar för kvinnor.  

En del studier, bland annat Rantakeisu (2002) och Jönsson (2003), visade att män 
uppvisar en högre grad av skam och stigma än vad kvinnor gör. Att män i högre grad än 
kvinnor skäms för sin situation inför andra anses bero på de sociala faktorer som rör de 
traditionella skillnaderna mellan könen. Ju längre arbetslösheten pågår desto mer upplever 
männen skamkänslor. Andra studier (Shamir, 1985; Lahelma, 1992; ref. i Rentekeisu, 2002) 
fann att mäns identitet och självbild i stor grad är knuten till arbete medan kvinnor 
kompenserar arbetslöshetens negativa konsekvenser genom att ta hand om familj och hushåll. 
Samtidigt påpekar andra (Ensminger & Celentano, 1990; Leana & Feldman, 1991; ref. i 
Rantakeisu, 2002) att det inte finns någon könsskillnad och att båda könen uppvisar tämligen 
likartade reaktioner på arbetslöshet. Påståendet att arbetslöshet inte blir så destruktiv för 
kvinnor som för män avvisas dock av Hammarström (1996). Författaren hävdar att ett arbete, 
i dagens individualistiska samhälle, är lika viktigt för både män och kvinnor och påpekar att 
dessa skillnader kunde gälla förr i tiden men inte idag. Anledningen till detta är att kvinnor 
idag vill vara ekonomiskt oberoende, i sin strävan efter jämställdhet i samhället. Huruvida 
män drabbas hårdare än kvinnor av arbetslöshet är en fråga som många forskare fortfarande är 
oense om. 

 
Civilstånd  

Vad det gäller civilstånd, uppvisar flera studier att ensamstående individer överlag har lägre 
psykiskt välbefinnande än sammanboende personer (Surrey, 1991; Miller, 1991; ref. i 
Hammarström, 1996; Hallsten, 1998; Artazcoz, et al. 2004). Att ensamstående löper större 
risk att drabbas av ohälsa kan vara en följd av att de saknar det sociala stöd som gifta par 
eventuellt har (ibid.). Resultatet visar också att äktenskap och föräldraskap tenderar att vara en 
skyddsfaktor för arbetslösa kvinnor men inte för män. 
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Ålder  
Då det gäller ålder visar forskning en möjlig skillnad i upplevelsen av arbetslöshet. Breslin 
och Mustards (2003) syfte med sin studie var att se om det fanns potentiella skillnader i 
mental hälsa mellan yngre och äldre arbetslösa. De fann att äldre uppvisade en ökad risk för 
stress som åtföljs av klinisk depression. Inget sådant samband fanns bland yngre personer. 
Enligt forskarna kan detta bero på flera faktorer, yngre tycks vara mer stresståliga än äldre 
och drabbas inte av ekonomisk påfrestning i lika stor utsträckning. Då äldre individer ofta är 
familjeförsörjare innebär minskad inkomst en stor stressfaktor, medan yngre möjligen kan få 
ekonomisk hjälp av föräldrarna. Ytterligare en orsak kan vara att chansen att få ett nytt arbete 
minskar med åldern, vilket framkallar mer stress hos de äldre. Likartat resultat visar även 
Jönssons (2003) studie, där det också framgår att äldre drabbas hårdare av arbetslöshet än 
yngre.  

Hammarström (1996) och Carle och Schale (1982) skriver däremot att arbetslöshet 
förväntas få värre konsekvenser bland yngre jämfört med äldre. De menar att ett arbete har 
stor betydelse för de ungas identitetsutveckling och socialisering genom att ge ungdomar en 
miljö där de kan spegla sitt jag och där de kan känna sig betydelsefulla. Vidare menar de att 
när yngre människor berövas möjligheten till arbete, kan de tvingas välja andra mer negativa 
referensramar för sin identitet, vilket kan få förödande konsekvenser för deras 
personlighetsutveckling och livsvillkor. Carle & Schale (1982) menar också att arbetslösa 
ungdomar förlorar den gemenskap och sociala förankring som ett arbete ger. I vårt samhälle 
anses dessa faktorer vara viktiga grundstenar i människans identitetsutveckling. Vidare 
framhåller författarna att det värsta som kan hända är att ungdomar vänjer sig vid ett liv i 
arbetslöshet. Hammarströms (1996) undersökning visar också att de flesta arbetslösa till en 
början är mycket aktiva och vill ha ett arbete. Men efter en tids arbetslöshet blir de alltmer 
arbetsskygga och de yngre tenderar att förlora sin framtidstro. Hon fann också att de som fått 
ett arbete snabbt förbättrar sin hälsa. 

 
Syfte och frågeställning 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur arbetslöshet upplevs av arbetslösa samt 
hur denna påverkar deras psykiska hälsa och välbefinnande.  
Följande frågeställningar kommer att vara i fokus: 

• Hur upplevs arbetslöshet?  
• Hur påverkas de arbetslösas psykiska hälsa och välbefinnande av arbetslösheten? 
• Har individernas ekonomiska situation påverkats av arbetslösheten och har detta i sin 

tur påverkat deras psykiska välbefinnande? 
• Har arbetslösheten påverkat individernas sociala relationer/stöd och har detta i så fall 

någon inverkan på deras psykiska hälsa och välbefinnande? 
• Hur värderas ett arbete av de arbetslösa individerna? 

 
Metod 

 
Syftet med undersökningen är att nå fram till personernas unika och subjektiva upplevelser av 
arbetslöshet och för att kunna uppnå detta valdes en kvalitativ (semistrukturerad) metod till 
föreliggande studie. Kvale (1997) menar att kvalitativa studiers ändamål är att beskriva och 
tolka de teman som förekommer i intervjupersonens livsvärld. Den kvalitativa metoden 
lämpar sig bäst för att beskriva några personers upplevelser av sin situation, men har däremot 
inte några ambitioner eller möjligheter att dra generella slutsatser. 
 
Intervjupersoner 



  10 

   

Kriterier för intervjupersonerna är att samtliga ska ha varit arbetslösa i minst sex månader och 
vara över tjugofem år gamla. Anledningen till denna avgränsning gjordes utifrån hypotesen att 
de som är under tjugofem har lättare att hantera arbetslöshet än äldre, bland annat eftersom de 
yngre eventuellt kan få ekonomisk hjälp av sina föräldrar. När det gäller tidsaspekten är 
hypotesen att efter ett halvårs arbetslöshet ökar risken att drabbas av psykisk ohälsa.  

För att kunna utföra undersökningen gjordes en personlig förfrågan hos personalen på en 
arbetsförmedling. Eftersom de på grund av sekretess inte kunde lämna ut några namn och 
telefonnummer av aktuella personer rekommenderade de att ta direkt kontakt med personer i 
arbetsförmedlingens väntrum. Tre personer kontaktades direkt på arbetsförmedlingen. 
Resterande urval, fem personer, skedde genom så kallad ”snöbollssampling”. Med 
snöbollssampling avses att urvalet bestäms genom en process där en person hänvisar till nästa 
person. Dessa personer kontaktades sedan via telefon och därefter bestämdes tid och plats för 
intervjun. Två personer uteblev. Sammanlagt deltog sju försökspersoner, varav fyra kvinnor 
och tre män. 

 
 
 
 

Bakgrunds- 

faktorer 

Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 Person 7 

Kön Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Man  Man  Man  

Ålder 58 52 36 30  38 32 29 

Utbildning Eftergymnasial Eftergymnasial Eftergymnasial Eftergymnasial Yrkesutbildning Eftergymnasial Eftergymnasial 

Civilstånd Ensamstående 
tre barn, ett 
hemmaboende 

Gift, två vuxna 
barn,ej 
hemmaboende  

Ensamstående 
med tre barn, 
alla 
hemmaboende 

Sambo, två 
hemmaboende 
barn 

Singel, ett barn 
bor permanent 
hos mamman 

Singel, inga 
barn 

Singel, inga 
barn 

Arbetslöshet- 

slängd 
Mer än ett år Mer än två år Sju månader Sex-sju 

månader 
Sju-åtta 
månader 

Mer än två år Sju-åtta 
månader 

 

Material 
Materialet som användes var en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1) som var uppbyggd 
kring fyra teman. Första temat behandlade frågor kring personernas psykiska hälsa, dvs. hur 
arbetslöshet upplevs och om och hur den har påverkat den psykiska hälsan. Andra temat 
berörde frågor kring sociala resurser. Tredje temat handlade om ekonomiska förhållanden och 
dess eventuella påverkan på den psykiska hälsan och välbefinnandet. Det fjärde och sista 
temat berörde frågor kring personernas värdering av ett arbete. Dessa teman bestod av frågor 
som syftade till att undersöka hur personer upplever arbetslöshet och hur den påverkar deras 
psykiska hälsa och välbefinnande. Några av dessa frågor har hämtats ur Rantakeisus (2002) 
studie. För att underlätta analysen av intervjuerna användes en bandspelare som spelade in 
samtliga intervjuer, efter att intervjupersonerna hade lämnat sitt medgivande.  
 
Procedur 
Samtliga intervjupersoner informerades muntligt om studiens generella syfte och om 
tillvägagångssättet med bandinspelningen. Redan vid den första kontakten med 
intervjupersonerna förklarades även de etiska aspekterna, nämligen att allt som berättats under 



  11 

   

intervjun skulle behandlas anonymt och konfidentiellt, det vill säga att ingen utomstående 
kommer att få ta del av materialet så att den enskilde kan avslöjas eller kännas igen.  

Tid och val av plats avtalades i samråd med intervjupersonerna. Fyra intervjuer utfördes 
hemma hos intervjuaren, en hölls på ett bibliotek samt två hemma hos intervjupersonerna. För 
att uppnå det bästa resultatet bör intervjuerna, enligt Thompson (2002), utföras i en miljö där 
deltagarna känner sig avslappnade, trygga och trivsamma. Intervjuerna tog ca 25-35 minuter. 
Deltagandet var frivilligt och de intervjuade informerades om att de kunde avbryta när som 
helst. Ingen belöning utlovades för deras deltagande, förutom ett exemplar av uppsatsen när 
den är färdig. 
 
Analys och tolkning 
Vid analys av insamlad data kommer citat och tematisk metod att tillämpas (Kvale 1997). 
Detta innebär att data först sammanfattas utifrån de teman som användes vid intervjun. Dessa 
teman kommer att belysas med adekvata inslag av citat, vilka valdes ur personernas 
skildringar. Kvale (1997) beskriver tre tolkningsnivåer: självförståelse, kritiskt sunt förnuft 
och teoretisk förståelse. I diskussionsdelen kommer en tematisk sammanfattning att tolkas 
utifrån en teoretisk förståelse.  

 

Resultat 
 

Resultatdelen består av en sammanfattning av det insamlade materialet byggt på de teman 
som användes vid intervjun. Dessa teman belyses med adekvata citat. 
 
Psykisk ohälsa och upplevelse av arbetslösheten  
På frågan hur arbetslösheten upplevs svarar samtliga att tiden som arbetslös upplevs som 
oerhört påfrestande, frustrerande och deprimerande. Några berättar att till en början upplevdes 
tiden som arbetslös som okej och skön, de kunde disponera sin tid som de ville, de kunde sova 
länge på morgonen och vakna när de ville etc. Men allt eftersom tiden gick upplevdes 
situationen bara jobbigare, tråkigare och alltmer deprimerande. Även känslor av rastlöshet och 
passivitet träder fram.  Att gå hemma är att vara isolerad från omvärlden, vilket inte är kul för 
någon eller bra för den egna hälsan, menar intervjupersonerna. De menar också att känslan av 
att leva i ovisshet inte är något de önskar sig, det är rena giftet för psyket och väldigt 
knäckande. En del framför att de inte gör något vettigt om dagarna, utan att dessa går på rutin, 
bland annat genom att sköta hushållet, barnen, ta en promenad, träffa någon, titta på tv, träna, 
etc. Några berättar att de har vänt på dygnet, dvs. de sover på dagarna och sitter uppe på 
nätterna, tittar på tv, spelar eller liknande. Att ha struktur på tillvaron anses av stor vikt. 
Intervjupersonerna framför att de vill ha en meningsfull sysselsättning i form av ett arbete, de 
vill tjäna samhället dvs. bidra till samhällsekonomin. De vill tjäna egna pengar, vill kunna 
försörja sig själva och inte känna sig som parasiter som sitter hemma och får A-kassa eller 
KAS. De vill inte vara beroende av samhället, utan själva tjäna sitt uppehälle.  

 
”Arbetslöshet är en plåga, man känner sig icke behövd, man känner hopplöshet, maktlöshet, man 

har inte makt över situationen och ingen känsla av kontroll. Allt detta tar på energin och psyket. Det är 
viktigt att känna sig behövd och det är viktigt att man gör något betydelsefullt. Man har mycket tid 

över men man saknar motivation till att göra saker”. 
 
Att vara arbetslös innebär också att stå utanför samhället, utanför gemenskapen, eftersom 

de inte tillhör arbetsmarknaden och inte har ett arbete att gå till som andra.  
 

”Man blir deprimerad, när man ser alla andra gå till jobbet, träffa folk och jag sitter hemma och 
glor genom fönstret”. 
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Många berättar att de upplever att andra tänker nedvärderande tankar om arbetslösa.  
 

”I vissa situationer har man känt att här kommer inte konversationen längre fram för man säger 
att man är arbetslös. Man känner ibland att vissa tycker att något är fel på personen om man är 
arbetslös”. 

 
”Ibland skojar folk att man är socialfall, det känns som att innerst inne menar de det också, men 

de säger det typ på skoj”. 
 
Några personer upplever skam till följd av sin situation. Det eftersom de inte försörjer sig 

själva och inte arbetar som andra i deras omgivning. Känslan av skam kan också framträda då 
någon de inte känner frågar vad de arbetar med.  

 
”Känslan av skam kan framträda när någon man inte känner fråga vad man sysslar med då kan 

det upplevas skamligt att besvara att jag är arbetslös”. 
 

”Om någon frågar vad gör du då känns det som man är skyldig på något sätt”. 

 
Att vara utan arbete upplevs alltså av många som att vara osynlig för vissa människor dvs. en 
som inte existerar och bara är till besvär. Samtliga menar att arbetslöshet förstör människans 
liv och endast ger henne problem. 

På frågan om arbetslöshet har påverkat den psykiska hälsan och välbefinnandet svarar de 
flesta att den absolut har gjort det. De upplever ingen glädje och engagemang i något, det 
saknas mening med tillvaron etc. Vidare framhåller intervjupersonerna att arbetslöshet är ett 
destruktivt fenomen som skapar oro, stress, sömnlöshet, nedstämdhet, maktlöshet, huvudvärk 
och depression. Några upplever ofta trötthetskänsla, sömnproblem, vissa har lättare att bli 
ledsna och känner sig oroliga.  

 
”Jag har aldrig varit så trött som nu när jag är arbetslös, det är sällan man känner sig pigg, Det 

finns ingenting som motiverar en, man är ofta ledsen”. 
 

”Det är fruktansvärt jobbigt, frustrerande, ledsamt”. 
 

”Jag har varit väldigt deprimerad och är det fortfarande av och till. Jag har haft depression. Jag 
har ont i huvudet, jag har lättare att bli ledsen, vill inte gå ut om jag kan slippa det. Jag orkar inte ta 
några kontakter ute med andra människor”. 

 
”Arbetslöshet orsakar psykisk ohälsa, definitivt”. 

 
”Arbetslöshet gör att man känner sig deprimerad, förtvivlad, man mår dåligt helt enkelt”. 

 
”Jag känner mig utanför samhället, jag står och tittar på. Det skulle kännas skönt och jobba för 

pengarna och känna att man har gjort nytta för dem ”. 
 

På frågan om när arbetslöshet upplevs som riktigt jobbigt svarar de flesta att det upplevs 
som mest betungande då de sökt ett jobb som de hoppats på men inte får det. Det dyker då 
upp många negativa tankar och känslor som sprider sig i hela kroppen, känslor i form av 
besvikelse, frustration, maktlöshet, ledsamhet, etc.  

 
”Jo, det har jag ju känt när man hoppas på ett jobb och allting verkar positivt och sen får man ett 

nej då är det liksom... då står en vägg som man vill gå rakt in i. Då känner man sig jättekrasslig”. 
 

”De gångerna när jag mådde som sämst var då jag hade sökt jobb och nästan var säker på att jag 
får det och man börjar planera sin framtid, vad man ska köpa, vill skaffa eget boende etc... eftersom då 



  13 

   

blir det mer pengar och sen går det åt helvete och sen blir man arg och man blir besviken och ju mer 
man hoppas desto mer faller man. Det är jättejobbigt. Om jag hade haft jobb då hade jag mått bättre. 

 
”När man har sökt jobb och man får kuvertet tillbaka och man vet vad som kommer stå där, då 

känner man sig maktlös, ledsen, frustrerad... man känner det som att man inte har något värde alls”. 
 

Intervjupersonerna påpekar också att arbetslösheten medför att individen får ett sämre 
självförtroende, självkänsla, självbild och självuppfattning. De flesta känner sig värdelösa 
som personer.  

 
”Man känner sig inte värd något. Självförtroendet är i botten.” 

 
”Jag har känt att jag inte är värd något, och det blir ju det om man upplever motgång”. 

 
”Man tänker negativa tankar om sig själv. Självbild och självförtroende är uppochned”. 

 

Samtliga påpekar att de hade mått bättre om de hade haft ett jobb. Ett arbete bidrar till egen 
försörjning vilket ger en känsla av bland annat högre självuppskattning, självvärde, bättre 
självförtroende men framförallt en högre grad av psykiskt välbefinnande.  
 

Arbetsvärdering  
På frågan varför det är viktigt att ha ett arbete svarar de flesta att ett arbete framförallt ger 
större tillfredställelse med tillvaron och med livet, högre livskvalitet samt att det bidrar till 
bättre psykisk hälsa. Vidare menar de att ett arbete bidrar till bättre struktur på dagen, det vill 
säga dagen blir mer ordnad och man känner sig inte rastlös och isolerad. Dessutom leder ett 
arbete till att man upplever gemenskap med andra människor, får ett större socialt nätverk, 
fler och regelbundna dagliga kontakter med andra människor, en upplevelse av att vara 
uppskattad av andra, upplevelser av självvärde och en mer positiv bild av sig själv. Förutom 
de ovan nämnda faktorerna bidrar arbetet också till högre social status och framförallt till 
ekonomisk trygghet.  

 
”För mig är faktiskt pengarna viktiga så jag kan försörja mig själv, nu kan jag inte planera så 

långt fram”. 
 

”Arbete gör att man mår bra i alla avseenden”. 
 

”Jobbet bidrar till bättre livskvalitet och större tillfredsställelse med tillvaron överhuvudtaget.” 
 

”Det är klart att när man har ett arbete då är man ju någon, det är en statusgrej.” 
 

”Jag vet att folk kan tänka nedvärderande om arbetslösa. Jag är medveten att det inte är någon 
särskild status när man är arbetslös. 

 
Samtliga intervjupersoner betonar vikten av att kunna försörja sig själva och att kunna 

planera sitt liv mer långsiktigt.  
 

”När man har ett arbete då kan man planera sitt liv och nå de mål man har, resa, utöva sitt 
intresse mm. Har man inget jobb då kan man inte planera. Man blir deprimerad av att inte kunna göra 
det”. 

 
”Ett arbete ger utmaningar, ett liv utanför hemmet. Sedan att man känner att man är med i 

samhället. Just nu känns det som jag inte är en person längre. Man vill komma hem och känna att man 
har gjort en nytta liksom istället”. 
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”Ett jobb gör att man trivs med livet, man får bättre kvalitet på tillvaron, har man inget jobb då är 
det ingen kvalitet på livet. Det känns som att de som jobbar är en grupp som har roligt ihop, och de 
har en framtid ihop, men jag kan inte ens hitta ett jobb. Dessutom när man har ett jobb då har man 
kontroll över sitt liv, man kan planera sitt liv långsiktigt. Det är viktigt att man känner sig behövd, man 
gör något betydelsefull. Jobbet bidrar också till högre social status”. 

 

Arbete anses av de intervjuade som en angelägen faktor som utgör en avgörande punkt i 
deras vardagsliv och som får dem att må bra i alla avseenden. Ett arbete, menar de, ger 
människans tillvaro en mening som hon har svårt att finna någon annanstans eller på annat 
sätt. Ett arbete ger möjlighet att kunna tjäna sitt eget uppehälle vilket av de intervjuade anses 
som det absolut viktigaste. De framför också att när de tjänar egna pengar och försörjer sig 
själva då mår de bättre och upplever högre självvärde. Samtliga intervjupersoner understryker 
att de har sökt alla möjliga arbeten, även sådana utanför deras utbildningsram, men utan 
resultat.  
 

Sociala resurser 
På frågan om det har skett några förändringar i de sociala relationerna och i det sociala 
nätverket sedan de blivit arbetslösa svarar nästan alla att det sociala nätverket och de dagliga 
sociala kontakterna har reducerats i samband med arbetslösheten. Några berättar att de saknar 
sina arbetskamrater och arbetsklimatet som rådde på arbetet, denna saknad upplever många 
som tråkig. De påpekar vikten av dagliga kontakter, som man får via ett arbete, eftersom 
dessa kontakter hjälper dem att komma ur vardagens tristess och gör att de tänker sig bort från 
den situation de befinner sig i. De sociala kontakterna som man få via ett arbete inte är av 
djup karaktär men ändå bra att ha, menar en del av de intervjuade. Det är viktigt att kunna 
utbyta meningar, kunskaper och erfarenheter. Ensamheten och isoleringen, menar några, 
framkallar en del negativa tankar och känslor som i sin tur gör att de mår dåligt. Vissa av de 
intervjuade berättar att de umgås mer med sina vänner och kompisar nu eftersom de har mer 
tid. De inflikar dock att vännerna också är arbetslösa och menar att det är lättare att umgås 
med dem än med dem som arbetar, eftersom de förstår varandra bättre. ”Man vill bli förstådd”, 
som en av de intervjuade personerna uttrycker det. Detta bekräftas även av några andra som 
framhåller att de vill bli förstådda och inte vill bli betraktade som lata eller liknande. 

På frågan om de saknar socialt stöd svarar samtliga att de inte gör det. Socialt stöd anser 
intervjupersonerna är betydelsefullt då man är arbetslös och att de får det sociala stöd de är i 
behov av sina närstående. Dock inflikar tre personer att föräldrarna har en tendens att lägga 
skulden på dem för deras situation eftersom deras föräldrar tror att de inte gör tillräckligt 
mycket för att få ett arbete. Detta upplevs som en aning jobbigt.  

 
”Pappa förstår inte varför jag är arbetslös, de tror ibland att jag inte söker jobb att jag inte 

anstränger mig tillräckligt. För när de var unga så var det annorlunda, alla hade ett jobb”. 
 

”Föräldrarna gör det. De kan klandra mig för saker som hänt tidigare, för jobb som jag sa nej till 
när jag pluggade etc...” 

 
Många anser att ett bra socialt stöd och goda sociala relationer gör att de mår bättre. Vissa 

menar att det viktigaste då man mår dåligt är att ha någon som man kan ventilera sina problem 
med och tala med om sin situation. Några yttrar att om de inte haft stöd av sina närmaste och 
av sina vänner så hade de mått mycket sämre.  

 
”Om jag inte haft min väninna då hade jag blivit galen. Om jag hade haft ett jobb då hade jag inte 

tänkt så mycket på att man är ensam eftersom då hade man haft något annat att göra på dagarna och 
så”. 
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På frågan om de känner sig ensamma och uttråkade som en effekt av arbetslösheten 
svarar fem av sju ja. En person säger: ”Man känner sig ensam och uttråkad, man är själv hela veckan”. 
En annan intervjuperson upplever sig ganska ensam och isolerad och detta anser personen 
beror på de bristande dagliga kontakterna med andra människor. Andra menar att de har 
mycket att stå i men att de ändå känner sig uttråkade och ensamma. Två personer berättar att 
de varken känner sig ensamma eller uttråkade eftersom de alltid försöker sysselsätta sig med 
någon aktivitet, som att spela spel, titta på tv eller träna. 

 
Ekonomiska förhållanden 

På frågan huruvida arbetslöshet har påverkat den ekonomiska situationen svarar de flesta att 
den ekonomiska situationen definitivt har försämrats. En trygg ekonomi anses mycket viktig 
för nästan alla intervjupersoner, alla utom en klagar på sin ekonomiska situation. Att ständigt 
prioritera upplevs jobbigt och stressframkallande, menar de.  

 
”Ekonomin är fruktansvärt dåligt. Jag blev sjukskriven pga. den också. Det snackas att man kan 

klara sig bra på a-kassa men det är inte sant. Ekonomin är så dålig att jag inte har råd att köpa något 
till min flicka, jag kan inte ens köpa en skiva till min flicka, vi har inga fritidsintressen, jag skulle 
behöva laga min tand, klippa mig men det går ju inte, det är svårt. Man kan inte ha några försäkringar 
som man hade förut, fick säga upp dem. Det är jättetröttsamt och det är verkligen svårt ”. 

 
”Jag ligger och vänder på slantarna. Nej, jag har inga pengar men tack vare mina snälla 

föräldrar så har jag på det sättet klarat mig, hade jag inte haft dem så hade jag för längesedan varit 
på gatan. Det är jobbigt att vara beroende av föräldrarna. Man kan inte planera, man måste ständigt 
prioritera. Resa skulle jag vilja men det har jag inte råd med. Man känner sig maktlös, frustrerad, 
nedstämd. Det är jobbigt”. 

 
”Vi lever under existensminimum. Vi måste avstå från mycket, mindre mat, kläder köper man på 

rea och man köper bara det nödvändigaste. Svårt att gå till tandläkare, inte ens vanlig läkare har vi 
råd med, om några av barnen är sjuka då måste man gå, men inte jag. Vi har aldrig råd till några 
nöjen, inga biobesök, inga pizzor. Man lånar mycket av föräldrarna. Man känner sig isolerad. Man 
skäms för sin situation eftersom man inte kan erbjuda sina barn det som andra föräldrar kan”. 

 
“Jag kan inte vara spontan som man hade kunnat vara om man hade haft ett jobb, semester det 

kan man glömma, det grundläggande har man men inget extra. Hade man haft ett jobb och tjänat 
pengar hade man mått bättre. Jag kan tänka mig att jag hade levt ett annat liv om jag hade haft mer 
pengar och jobbat. Jag kan känna ibland när man pratar med kompisarna som har ett jobb och liksom 
… jag vet att de tjänar mycket pengar. Jag skäms inte... men det känns jobbigt att man inte har det som 
de.  A-kassan minskar för varje dag det känns jobbigt, stressande, snart är dagarna slut vad gör man 
sen”. 

 

På frågan huruvida den knappa ekonomiska situationen har bidragit till en försämring av 
den psykiska hälsan och välbefinnandet, livskvaliteten, bidragit till isolering etc. svarar många 
att den usla ekonomin har bidragit till mycket oro, stress, sämre tillfredsställelse med 
tillvaron, sämre livskvalitet, isolering etc. De berättar att deras tillvaro är begränsad, de kan 
inte göra saker, inte unna sig något extra eftersom de ständigt måste prioritera. Många menar 
att det inte finns utrymme för några intressanta och roliga aktiviteter. Samtidigt upplever 
nästan alla en oro inför framtiden och det med anledning av den svaga arbetsmarknaden i 
landet, det eftersom arbetstillfällena blir allt färre. Många menar att den dåliga ekonomiska 
situationen orsakar mindre tillfredställelse med tillvaron.  
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Figur 1: Figuren visar en tematisk sammanfattning av resultatet 
 

Diskussion 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur arbetslösheten upplevs av arbetslösa samt hur 
denna påverkar deras psykiska hälsa och välbefinnande.  

 
Psykisk ohälsa och upplevelse av arbetslösheten  

Enligt Folkhälsorapporten (2001) kännetecknas psykisk ohälsa av ett flertal symptom som 
oro, sömnproblem, ständig trötthetskänsla, nedstämdhet mm. Mot bakgrund av denna 
definition av psykisk ohälsa tyder mycket på att de intervjuade lider av en viss grad av 
psykisk ohälsa. En person känner sig konstant trött och ofta ledsen och även några av de andra 
känner ofta trötthetskänslor och har lättare för att bli ledsna. Vissa har ofta huvudvärk och en 
person har också haft depression. Några har sömnsvårigheter och nästan alla upplever ofta 
känslor av nedstämdhet, frustration, maktlöshet, hopplöshet och oro. Resultatet är i linje med 
tidigare fynd som visar att arbetslöshet försämrar psykisk hälsa och välbefinnande (Kinski et 
al. 2005; Jönsson, 2003; Granvik, 1998; Rantakeisu, 2002; Hallsten, 1998; Hammarström, 
1996). De flesta intervjupersoner framför att arbetslösheten hindrar dem från att uppfylla 
viktiga mål, det vill säga berövar dem många betydelsefulla dimensioner, t ex ekonomiska 
och sociala resurser som är av vikt för människans välbefinnande och livskvalitet. Detta leder 
till att tillvaron mister sin betydelse och att allting känns meningslöst. Uppfattningen är att 
arbetslöshet ger individen mycket stress och problem och följden blir nedsatt psykisk hälsa 
och välbefinnande.  

Psykiskt symptom: 

 oro, huvudvärk, stress, 
sömnproblem., trötthet, 
nedstämdhet, maktlöshet, 
ledsamhet, saknar glädje 
och engagemang  

Upplevelse av 
arbetslöshet: 

tråkigt, monoton, plåga, 
jobbigt, deprimerande, 
frustrerande, känslor av 
rastlöshet, brist på 
motivation, utanförskap, 
skam, ensamhet, ovisshet, 
besvikelse, tidsstruktur 
saknas, etc. 
 
Personlighets - 
förändringar: 
 
sämre självförtroende, 
självbild och självkänsla, 
upplevelse av att vara 
värdelös, etc. 

Arbetsvärdering: 

Arbetet ger  

- högre livskvalitet, 
- större tillfredställelse 
med tillvaron,  
- ordnad tidstruktur,  
- större socialt nätverk,  
- gemenskap, 
- ekonomisk trygghet,  
- status,  
- högre självvärde,  
- högre uppskattning från 
andra,  
- långsiktig planering av 
livet,  
- kontroll över tillvaron,  
- trivsel etc. 

 
 
 

Sociala resurser, dvs. 
socialt stöd och sociala 
kontakter: 
 
- socialt stöd viktigt, 
intervjupersonerna har 
socialt stöd, men 
föräldrarna skuldbelägger 
dem för deras situation 
- arbetslöshet reducerar 
dagliga sociala kontakter 
som anses viktiga, 
- arbetslöshet orsakar 
ensamhet, isolering,  

Ekonomiska 
förhållanden: 
 
- ekonomiska 
situationen mycket 
försämrad 
- orsakar stress, oro, 
isolering, utanförskap 
- ständiga 
prioriteringar måste 
avstå från mycket, 
upplevs jobbigt 
- orsakar försämrad 
livskvalitet och skapar 
lägre tillfredställelse 

 

Arbetslöshet och dess 
påverkan på psykisk hälsa 
och välbefinnande 
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Hammarström (1996) redovisar även i sin avhandling att ju längre arbetslösheten varar 
desto sämre mår personerna psykiskt och desto svårare är besvären. Detta bekräftas även av 
intervjupersonerna. Nästan alla framhåller att arbetslöshet i början inte upplevdes så negativt 
men att de mådde allt sämre ju längre tiden gick. Att arbetslösheten inte upplevdes så 
besvärlig i början kan ha att göra med att intervjupersonerna trodde att de snart skulle få ett 
nytt arbete, men allt eftersom tiden gick tappade de hoppet och själva tanken på att inte få ett 
arbete inom en snar framtid gjorde att de blev alltmer ängsliga, nedstämda, frustrerade etc. 
Denna ovisshet skapar stress och oro och dessutom bidrar vetskapen om dagens svaga 
arbetsmarknad till ännu mer stress.  

Den arbetslösa tiden beskrivs av de intervjuade som oerhört tråkig, monoton och mer eller 
mindre knäckande. De betraktar arbetslösheten som destruktiv och menar att den förstör 
människors liv och resulterar i sämre tillfredsställelse med tillvaron. Personerna upplever 
även känslor av utanförskap och skamkänslor. Känslor av utanförskap upplevs då de inte 
känner sig delaktiga i samhället eftersom de inte har ett förvärvsarbete. Skamkänslor 
framträder då de upplever att människor i omgivningen uttrycker nedlåtande tankar och 
känslor gentemot dem. Skam upplevs också för att de inte kan försörja sig själva utan tvingas 
vända sig till samhället för ekonomisk hjälp. Att arbetslösa upplever skam och utanförskap till 
följd av sin situation har även en del andra studier (Cullen & Hodgetts, 2001, Jönsson, 2003; 
Rantakeisu, 2002) visat. Förutom känslor av skam och utanförskap finner studier även att 
arbetslösheten ger ett stigma. Stigma, enligt Goffman (1973; ref. i Jönsson, 2003), är 
förknippat med förlust av värdighet, social status, känslor av skam och förödmjukelse. En 
stigmatiserad individ åtnjuter låg status och låg prestige. Intervjupersonerna i föreliggande 
studie känner sig stigmatiserade dels med tanke på arbetslösheten och dels med tanke på 
andras attityder mot dem. De upplever sig också ha låg status och får därmed 
mindervärdeskomplex. Trots att det är många människor i vårt samhälle som är arbetslösa och 
trots att de intervjuade vet att det inte är lätt att få ett arbete med tanke på dagens svaga 
arbetsmarknadssituation upplever många sig stigmatiserade. Man skulle kunna anta att det är 
mindre betungande och mindre skamligt att vara arbetslös då många människor i 
omgivningen också är arbetslösa, men trots det upplever många intervjupersoner det som 
jobbigt och inte alls lättare. Detta kan ha sin grund i samhällets individualistiska syn där 
samtliga medborgare i samhället förväntas kämpa för sitt eget liv och för sig själva. 

De intervjuade upplever att deras livskvalitet har reducerats avsevärt sedan de blivit 
arbetslösa och att deras tillvaro har mist sin mening. De saknar lust och motivation till att göra 
saker och ting och detta kan eventuellt ha sin grund i att de förlorat livskvalitet och livsglädje. 
Lust och glädje är, enligt min åsikt, några av de faktorer som bidrar till motivation och vilja 
att realisera något. Att arbetslösa uppvisar tecken på sänkt motivation har även Hammarström 
(1995) samt Taris (2002) visat. Taris (2002) pekar dock på en annan aspekt av reducerad 
motivation, nämligen att arbetslösa tenderar att tappa motivationen till att söka ett nytt arbete, 
då de ofta har svag hälsa och därför inte har lika mycket ork och engagemang som andra. 
Denna slutsats stämmer inte med resultatet i denna uppsats, då resultat visar det motsatta dvs. 
att de intervjuade ser sig själva som aktiva arbetssökare och att de konstant söker arbete. 
Vissa menar att de inte har gett upp hoppet helt, de är ledsna och besvikna men inte 
omotiverade.  

De intervjuade berättar också att arbetslösheten på ett övergripande sätt påverkar 
personligheten, de ser sig själva som mindre värda, får sämre självförtroende, självkänsla och 
självbild. Resultatet kan vara i linje med tidigare studier (Hammarström, 1996; Lenzflor, 
1996; Armstrong- Strassen, 1994; Goldsmith, et al. 1997; Starrin, et al. 1998; Eisenberg & 
Lazarsfeld, 1938; ref. i Jönsson, 2003; Aspinwall & Taylor, 1992; ref. i Kinski, et al. 2005) 
som visar att arbetslöshet till hög grad även hotar personligheten.  



  18 

   

Mot bakgrund av de tidigare studierna och resultatet i föreliggande studie tyder det på att 
arbetslöshet har en negativ påverkan på psykisk hälsa och välbefinnande. Förlorar man ett 
arbete så förlorar man mycket av det som anses betydelsefullt för att livet ska uppskattas. Ett 
arbete tycks vara den bästa medicinen för såväl människans psykiska hälsa och välbefinnande 
som personligheten.   

 
Arbetsvärdering  

Idag betraktar många människor ett arbete som en av de mest centrala beståndsdelarna i livet. 
Arbete utgör i vår kultur en stor del av meningen med tillvaron, en mening som vi inte genast 
kan finna på ett annat sätt. Vidare ger ett arbete människan en möjlighet att tillfredställa en 
rad grundläggande behov, såväl psykiska som sociala, skriver bland annat Jahoda (1982; ref. i 
Rantakeisu, 2002) samt Warr (1996). De grundläggande behoven författarna beskriver är 
bland annat; sociala kontakter, regelbunden aktivitet, dagsstruktur, gemensamma mål, social 
status, identitet samt ekonomisk trygghet. Liknande faktorer kartlägger även Lenzflors (1996) 
och Carle och Schales (1982) studier. Resultat i föreliggande uppsats stödjer resultat i 
ovanstående studier. Då resultatet visar att personerna sätter högt värde på ett arbete och 
menar att ett förvärvsarbete ger möjlighet att åtnjuta glädje och lycka. Ett arbete, menar 
personerna, innebär en grundtrygghet i tillvaron. Förlorar man ett arbete ökar risken för 
ekonomisk otrygghet, vilket är en viktig faktor då ekonomin är nödvändig för människans 
livsuppehälle. Även andra faktorer som vardagsstruktur, isolering och ensamhet samt 
rastlöshet och passivitet uppstår, man får sämre självförtroende och självkänsla och dessutom 
uppstår känslan av att inte behövas. Medan ett arbete, å andra sidan, ger en känsla av att de 
presterar något värdefullt, de värderas och uppskattas mer av andra samt känner gemenskap 
med andra då de har gemensamma mål i ett arbete. Det leder även till att de värderar sig själva 
högre. Förlorar man ett arbete så förlorar man också samhörighet med kamraterna, får inte 
längre delta i det produktiva livet, man utesluts ur den sociala gemenskapen och 
konsekvensen av det blir också en förändrad social status. Goffman (1973; ref. i Jönsson, 
2003) pekar på att arbetslösa tillskrivs en lägre grad av social status. De intervjuade menar 
också att när ett arbete upphör, så upphör också meningen med tillvaron och en känsla av 
tomhet infinner sig. Dessutom befinner sig arbetslösa i den lägsta sociala klassen vilket inte är 
en önskvärd nivå att befinna sig på. Det finns alltså klara samband mellan arbete och tillgång 
till dessa funktioner vilka ger förutsättningar för ett bättre och rikare liv och är också kopplade 
till bättre psykiskt välbefinnande.  

Den generella uppfattningen är att personernas tillvaro i mycket hög grad kretsar kring 
arbetet. Det innebär att Jahoda (1982; ref. i Rantakeisu, 2002) får visst stöd då författaren 
betonar vikten av att ha ett arbete och menar att oavsett vilket arbete det än handlar om är det 
ändå bättre att ha ett arbete än att inte ha något alls. Förlorar man ett arbete förlorar man 
viktiga delar i livet som är av betydelse för att en människa ska må bra och uppleva 
livskvalitet. Alltså är det bättre att ha ett arbete med lite handlingsutrymme än att sakna ett 
fast arbete, vilket även bekräftas av intervjupersonerna.  

Det finns dock studier (Bakke, 1930; ref. i Ezzy, 1993; Hammarström, 1996) som påvisar 
att en del arbetslösa förblir opåverkade av arbetslösheten. Det har att göra dels med att de 
ogillade sitt förra arbete och dels med att deras ekonomiska situation inte blev bättre av att 
arbeta. Detta överrensstämmer inte med det erhållna resultatet i denna uppsats eftersom ingen 
av intervjupersonerna var nöjda med sin arbetslöshet. Detta kan bero på att intervjupersonerna 
värderar och uppskattar arbetets både latenta liksom manifesta funktioner då dessa gör 
tillvaron och livet mer uthärdligt att leva. De framför att de är villiga att acceptera vilket 
arbete som helst istället för att sitta hemma och känna sig onyttiga och mindre värda. 
Arbetslöshet, menar personerna, är en börda som fördärvar deras liv och bryter ner dem totalt. 
Förvärvsarbete å andra sidan är en betydelsefull aktivitet och inga andra aktiviteter kan ersätta 
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det ett arbete kan erbjuda. De menar att med ett arbete kan livet planeras på ett meningsfullt 
sätt, mer långsiktigt, och att själva tillvaron blir mer meningsfull och kvalitativ. Ett arbete ger 
en tryggare och säkrare framtid med avseende på ekonomiska omständigheter.  

Det finns en del studier, bland annat Fryer och Payne (1984; ref i. Rantakeisu, 2002; 
Isaksson, 1990), som visar att arbetslösa som var sysselsatta, dvs. var aktiva i olika 
organisationer, uppvisade bättre psykisk hälsa än de som var passiva, dvs. inte hade 
meningsfulla aktiviteter. Meningsfulla och regelbundna aktiviteter medför att aktiva individer 
inte känner sig overksamma och onyttiga utan behövda och respekterade. De flesta personer i 
föreliggande undersökning upplever sig som rastlösa och menar att deras tillvaro saknar 
mening. Mot bakgrund av detta kan det finnas anledning att tro att intervjupersonerna saknar 
sådana aktiviteter som sysselsätter dem så att de motarbetar negativa tankar, inte tänker på 
vardagstristess och som hjälper dem att motverka rastlöshet. Uppfattningen är att 
intervjupersonerna saknar en sådan värdefull sysselsättning som gör att tillvaron känns 
meningsfull och tillfredställande. Man kan tänka sig att deras dåliga psykiska hälsa till viss 
grad har att göra med att de saknar någon regelbunden och meningsfull verksamhet.  
 

Sociala resurser  
Människor är sociala varelser som ständigt söker efter sociala kontakter och tillhörighet. Att 
känna gemenskap och acceptans från andra är ett grundläggande mänskligt behov som de 
flesta människor strävar efter (Rydén & Stenström, 2000). Det är också känt att 
vänskapsrelationer är viktiga för människor som befinner sig i svåra situationer, t ex 
arbetslöshet, och att dessa spelar en stor roll för individens välbefinnande. Dagliga sociala 
kontakter och socialt stöd är av stor betydelse, särskilt då de känner sig deprimerade och mår 
dåligt, påpekar de intervjuade. Det är viktigt att kunna tala om problem eller annat som tynger 
en, det är viktigt att vara förstådd av sin omgivning och särskilt av den närmaste 
omgivningen. Några menar att om de inte haft det sociala stöd och förståelse från sina 
närstående hade de antagligen mått mycket sämre. Att känna gemenskap med andra, via ett 
gemensamt mål, t ex ett arbete, är viktigt för de intervjuade. Att socialt stöd, sociala relationer 
och gemenskap med andra människor är viktigt för att en människa ska uppleva livskvalitet 
och må bra stöds bland annat av Carle & Schales (1982) samt Cullen & Hodgetts (2001) 
studier. 

Endast en intervjuperson framför att denne saknar vardagliga sociala kontakter och inte 
träffar några människor. Personen har även haft en svår depression och varit tvungen att 
sjukskriva sig. Att personen inte träffar andra beror dels på att personen inte orkar på grund av 
sin depression och dels för att personen inte har några kontakter i staden där denne bor. 
Familjen, vänner och bekanta bor på annan ort. Att personen mår sämst av alla intervjuade 
kan i hög grad ha sin grund i att personen känner sig ensam och isolerad och saknar ett socialt 
nätverk. Studie av Cullen och Hodgetts (2001) visade också att deltagare som hade få sociala 
kontakter och lite stöd uppvisade sämst hälsa. Medan en studie (Kinski, et al. 2005) visar att 
arbetslösa som hade högt socialt stöd och många sociala relationer klarade sig bättre 
hälsomässigt än de som inte hade det. Kinski et al (2000; ref. i Kinski et al. 2005) menar 
också att negativt socialt stöd kan ha en negativ inverkan på den psykiska hälsan. Troligtvis 
kan detta stämma men då intervjupersonerna i föreliggande studie inte upplevt något negativt 
socialt stöd kan inte resultatet likställas med Kinski et al. (2000; ref. i Kinski, et al. 2005) 
resultat. Intervjupersonerna upplever att deras föräldrar ibland kan skuldbelägga dem för 
deras situation men de upplever inte detta som negativt socialt stöd utan mer som att deras 
föräldrar är omedvetna om dagens svaga arbetsmarknadssituation.  

Endast en person nämner att behov av sociala kontakter samt relationer med andra inte är 
så viktigt för denne. Samtidigt påpekar personen att socialt stöd finns i den mån som behövs i 
dennes omgivning. Andra intervjuade uttryckte däremot att de känner sig något ensamma och 
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isolerade och betonar att detta endast är till följd av arbetslösheten då denna har en 
benägenhet att reducera det sociala nätverket och dagliga sociala kontakter. Att arbetslöshet 
leder till ensamhet och isolering stöds också av Carle och Schales (1982) studie, samt av 
Jahoda (1982; ref. i Grossi & Unge, 1998).  

Som det framgått saknar nästan alla av de intervjuade den dagliga kontakten med andra 
människor, som man får via ett arbete. Några anser att kontakten med arbetskamraterna 
generellt sett inte består av djupa vänskapsband utan att det mest handlar om utbyte av 
meningar, kunskaper och erfarenheter. Trots att det sociala nätverket och kontakterna är av 
ytlig karaktär tycks ändå dessa vara av vikt för personernas välbefinnande och livskvalitet. De 
flesta uppger att de får socialt stöd av den närmaste kretsen men trots det uppvisar de flesta ett 
försämrat psykiskt välbefinnande. Huruvida ett socialt stöd kan hjälpa den arbetslöse är 
oklart, de må sakna något annat som bara ett arbete kan ge och som inte kan ersättas av de 
sociala resurserna.   

Rantakeisus (2002) studie visar att arbetslösa minskar sina kontakter med vänner som 
arbetar, och det med anledning av att de känner skam inför dem. Detta stämmer inte överens 
med resultatet i denna uppsats, då intervjupersonerna berättar att de fortfarande umgås med 
sina vänner och att de träffas när båda parterna kan och har tid. Några tillägger dock att de 
umgås mer med personer som är arbetslösa eftersom båda har mer tid till förfogande.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att socialt stöd och förståelse från andra samt 
sociala resurser har en förebyggande effekt men inte helt kan hjälpa en person då den känner 
sig sårbar och upplever svåra stunder, som t ex under arbetslösheten.  

Ekonomiska förhållanden  
Den arbetslöshetsforskning som beaktat den ekonomiska aspekten visar att ju svårare den 
ekonomiska situationen är under arbetslösheten, desto större är risken att drabbas av 
hälsoproblem och sämre tillfredsställelse med livet (Kinski et all, 2005; Rantakeisu, 2002; 
Jönsson, 2003; Strandh, 1996; Granvik, 1998). Nästan samtliga av de intervjuade är 
missnöjda med och klagar över sin ekonomiska situation. Vissa påpekar att den t o m är 
katastrofal. Samtliga förutom en uttrycker att den usla ekonomin har bidragit till sämre 
livskvalitet och att de inte känner sig tillfreds med tillvaron. Bowling (1997; ref. i Hallsten, 
1998) menar att livskvalitet upplevs då individens sociala välbefinnande hänger samman med 
valmöjligheter och tillgång till resurser. Att intervjupersonerna upplever dålig livskvalitet har 
antagligen att göra med just dessa faktorer som Bowling tar upp. Den svaga ekonomin medför 
ett stort problem för dem. Dels på ett basalt plan, eftersom pengarna i många fall knappt 
räcker till livets nödtorft, men också på ett socialt plan. Det vill säga att avsaknad av pengar 
innebär att inte kunna konsumera vilket i sin tur innebär att inte kunna delta i det sociala livet. 
Att ständigt behöva prioritera och inte kunna besöka tandläkare, läkare eller att inte kunna 
göra spontana inköp upplever många som påfrestande. Några framförde också att det är tungt 
att inte kunna erbjuda sina barn ett drägligt liv, dvs. inte ha råd att köpa saker till dem, inte ha 
råd att låta dem utöva vissa aktiviteter etc. En studie av Cullen och Hodgetts (2001) visar att 
arbetslösa som inte kan delta i det sociala livet upplever känslor av utanförskap och skam. 
Detta överensstämmer delvis med resultatet i denna studie, med tanke på 
utanförskapskänslorna, då många av de intervjuade menar, att de inte har samma möjligheter 
eller förutsättningar som andra i deras omgivning, och att det kan medföra känslor av 
utanförskap, dock inte känslor av skam. Känslor av skam till följd av den begränsade 
ekonomin upplevs endast av en person, det eftersom personen inte kan erbjuda sina barn det 
andra föräldrar kan. 

De intervjuade upplever inte att deras välmående har sin grund i den pressade ekonomin 
utan endast att situationen är mödosam på grund av att de kontinuerligt måste tänka på hur 
pengarna ska fördelas. De menar att den ekonomiska situationen inte har medverkat till själva 
ohälsan utan att den endast har bidragit till en lägre levnadsstandard. Att de mår dåligt menar 
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de beror på själva arbetslösheten och den trista och innehållslösa vardagen de lever i. Dock 
inflikar de flesta att deras liv hade varit annorlunda om de hade haft ett arbete och pengar.  

Generellt skulle man kunna anta att intervjupersonerna, om de haft mer pengar att 
disponera, skulle må bättre och ha bättre livskvalitet, då deras vardag inte hade blivit så trist 
och ensidig som den är med det nuvarande begränsade handlingsutrymmet. Pengar bidrar 
antagligen inte till fullständig lycka men å andra sidan kan det medverka till bättre livskvalitet 
och kan till viss grad gynna den psykiska hälsan. Pengar kan också bidra till att en individ 
upplever sig ha makt och kontroll över sitt liv, vilket också är en viktig aspekt i livet. Dock 
bör det ändå tilläggas att den ekonomiska situationen ensam inte kan förklara de arbetslösas 
nedsatta psykiska hälsa. 

Förutom ekonomiska aspekter finns också en rad psykosociala faktorer som skulle kunna 
förklara psykisk ohälsa i samband med arbetslöshet. Förhållanden som Jahoda (1982; ref. i 
Rantakeisu, 2002) och Warr (1996) diskuterar i sina teorier, då de menar att det är viktigt för 
varje människa att få sina behov tillfredställda samt att den enklaste vägen till att uppnå dessa 
på en och samma gång är via ett arbete. Att arbetslösa i föreliggande uppsats uppvisar svag 
psykisk hälsa har som synes göra med faktorer som Jahoda och Warr tar upp, eftersom de 
intervjuade nämnde dessa dimensioner som angelägna komponenter som hör livet till och som 
gör att en människa mår bra och i alla avseenden känner sig hel.   
 

Slutsats  
En tämligen omfattande forskning har med olika metoder och för olika grupper, kartlagt att 
arbetslöshet innebär sämre hälsa för de flesta människor. Resultatet i denna studie ger 
likartade slutsatser som de tidigare studierna rapporterat. Arbetslöshet försämrar alltså psykisk 
hälsa och välbefinnande hos de flesta människor. Det kan bero på att existensen för de flesta 
människor kretsar kring ett arbete. Om arbetet då försvinner tenderar hela ens tillvaro att rasa 
samman. Tillvaron förlorar sin struktur, sociala kontakter reduceras, social status försvagas, 
människan upplever mindervärdeskänslor, självförtroende och självkänsla försämras et cetera. 
Inte minst så försvinner den ekonomiska tryggheten, vilket kan upplevas som dramatiskt för 
den enskilde individen, med avseende på dagens individualistiska samhälle och dess krav på 
självförsörjning och autonomitet.  

Har en person inte tillgång till ekonomiska förutsättningar så riskerar den att uteslutas ur 
det sociala sammanhanget. Med tanke på det här resonemanget finns det risk att den utslagne 
drabbas av isolering och ensamhet. Detta har framkommit i studien då många uttryckte att 
inget roligt sker i deras liv utan att vardagen för det mesta fördrivs hemma. Ensamhet och 
isolering mot sin egen vilja kan i stor utsträckning framkalla en uppsjö av destruktiva tankar 
och känslor som försvagar personligheten och slutligen orsakar psykiskt lidande. Samtliga 
påpekar att de sannolikt hade mått bättre om de haft ett arbete.  

Slutsatsen är att arbetslöshet påverkar psykisk hälsa och välbefinnande negativt samt 
försämrar tillvaron. Denna studie har inte bidragit med några nya resultat utan bekräftar 
resultat från tidigare studier och artiklar. Uppsatsens ändamål var att ta del av individernas 
upplevelser av arbetslöshet, vilket i och för sig kan vara ett bidrag i förhållande till tidigare 
undersökningar då nästan alla sökte efter samband mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa.  
 

Reliabilitet och validitet 
Enligt Kvale (1997) har begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet, inom modern 
samhällsvetenskap, fått en position som vetenskapens heliga treenighet. Kvale (1997) menar 
att validiteten beror på förmågan hos den som genomför undersökningen att ständigt 
kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat. Med tanke på generaliseringen så 
skriver Kvale (1997) att om antalet intervjupersoner är för litet blir det omöjligt att göra 
statistiska generaliseringar eller testa hypoteser.  
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Resultatet i denna studie kan inte generaliseras då urvalet är för litet och 
bekvämlighetsurval har använts. I undersökningen användes en temabaserad intervjuguide 
med öppna frågor som gav individuella och subjektiva svar. Frågorna innefattade inga 
bakgrundsfaktorer såsom ålder, kön, tidigare arbete, handlingsutrymme, utbildningsnivå, 
familjeförhållanden, personlighet, aktivitet osv., vilket i sin tur gör det svårare att generalisera 
resultaten då svaren är subjektiva och individuella. Detta gäller också reliabiliteten. 

Det bör dock påpekas att avsikten med uppsatsen inte var att generalisera resultatet utan 
att få ta del av ett fåtal personers upplevelser av arbetslöshet och hur denna situation påverkat 
deras psykiska hälsa och välbefinnande. Individernas berättelser i uppsatsen är relevanta 
eftersom de skildrar deras subjektiva upplevelser av situationen. Det är viktigt att få veta hur 
personerna upplever en svår situation, som arbetslöshet, inte minst då den är så utbredd i 
samhället idag. Genom att berätta och dela med sig av sina upplevelser får man större 
kunskap och insikt om problemet, vilket också leder till större förståelse för såväl fenomenet 
som den drabbade individen. 

Validitet handlar om huruvida forskningsresultaten verkligen beskriver det som avses att 
beskriva. Det är svårt att veta om undersökningen mäter det den avser att mäta eftersom denna 
undersökning berör upplevelsen av ett fenomen vilket nödvändigtvis inte behöver 
överensstämma med andras upplevelser av samma fenomen. Upplevelserna kan också erfaras 
annorlunda vid olika tillfällen. För att uppnå tillförlitlighet och validitet har data tolkats, 
analyserats och jämförts med tidigare studier och artiklar. Teorierna anses lämpliga för att 
analysera deskriptiva resultat. Läsaren får också möjlighet att bedöma relevansen i teorierna 
med denna metod.  
 

Framtida forskning 
Det finns en uppsjö av forskning kring arbetslöshet och psykisk ohälsa men vad som orsakar 
psykiskt lidande är något diffust. Vissa påstår att det mest handlar om den försämrade 
ekonomin, andra syftar på de psykosociala faktorer som går förlorade då man mister sitt 
arbete. Eller handlar det möjligen om i grunden svaga personer med svagt hälsotillstånd? Det 
vore intressant att veta vilka faktorer det egentligen är som ligger bakom ohälsa vid 
arbetslöshet. Ett intressant förslag till framtida forskning är att se om arbetslösa med god 
ekonomi och med en intressant och meningsfull aktivitet/ sysselsättning mår bättre än de som 
inte har det. Enligt min åsikt kan inte en meningsfull aktivitet helt och hållet ersätta den 
ekonomiska trygghet, som förvärvas vid ett arbete. Har man däremot en tillfredsställd 
ekonomisk situation och en respektabel eller uppskattad aktivitet vid sidan om så finns det 
också utgångspunkter till bättre välmående. Har man däremot inga sådana förutsättningar så 
finns det risk för ohälsa.  

Mycket av forskningen kring arbetslöshet fokuserar på konsekvenserna på den psykiska 
hälsan men få har berört eller intresserat sig för fysisk hälsa. Därför hade även det varit 
intressant att undersöka huruvida arbetslösheten påverkar den fysiska hälsan.  

Vissa forskare påstår att män drabbas hårdare av arbetslöshet än vad kvinnor gör. Syftet 
med denna uppsats är inte att skildra hur det förhåller sig mellan mäns och kvinnors 
upplevelser av arbetslöshet, inte heller om hur det förhåller sig mellan olika åldrar. Avsikten 
var att få en insikt i hur arbetslösheten upplevs av de arbetslösa oavsett kön och ålder. Därför 
hade det varit intressant att undersöka om det föreligger någon skillnad i upplevelse av 
arbetslösheten mellan könen, och i så fall vilket kön som drabbas svårast. Då skulle fördelen 
vara att använda en kvantitativ metod som inkluderar ett större urval. Genom att jämföra 
arbetslösa kvinnors hälsa med arbetslösa mäns hälsa, får man en uppfattning om hur det 
förhåller sig mellan könen. Fördelen med en kvantitativ metod är att den skapar möjlighet att 
generalisera resultatet. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor  
 
Allmänt om arbetslösheten: 
Hur länge har du varit arbetslös? 
Hur upplever du arbetslösheten?  
Kan du beskriva hur tiden som arbetslös har varit?  
Beskriva vad du gör under en vanlig dag!  
Finns några positiva saker med arbetslösheten? 
Vad har förändrats sedan du blivit arbetslös?  
Upplever du att arbetslösheten har förändrat något i ditt liv?  
 
Psykisk hälsa:  
Hur mår du sedan du blivit arbetslös? 
Vilka hälsomässiga förändringar har du upplevt?  
På vilket sätt har din hälsa förändrats, vilka symtomen upplever du?  
Har arbetslösheten påverkat något i din vardag, din hälsa, dina aktiviteter eller något annat? 
Upplever du att arbetslöshet har gett dig ökat antal vardagsproblem? Ge exempel! 
Vad tycker du är positivt respektive negativ med att vara arbetslös? 
När upplevs arbetslösheten mest jobbigt?  
Har du någon gång känt att det är riktigt jobbigt med att vara arbetslös? När har du känt det? Kan du beskriva 

hur du känt dig då? 
Upplever du att det du nu har beskrivit beror på arbetslösheten eller något annat? 
Har du någon gång känt dig utanför pga. din situation? 
 
Arbetsvärdering: 
Vad är viktigt med ett arbete?  
Berätta vad är bra/positivt mindre bra/negativt med ett arbete? 
 
Ekonomiska resurser:  
Har arbetslösheten påverkat din ekonomiska situation? 
Måste du avstå från något pga. din ekonomiska situation? 
Känner du dig isolerad pga. ekonomiska begränsningar? 
Upplever du att din knappa ekonomiska situation, orsakad av arbetslösheten, har försämrat din vardag, 
livskvalitet, din psykiska hälsa, etc.? 
Är du nöjd/ missnöjd med din ekonomiska situation? 
 
Sociala resurser: 
Har du mer eller mindre umgänge nu när du blivit arbetslös?  
Har arbetslöshet påverkat dina sociala relationer eller ditt sociala nätverk?  
Har det skett några förändringar i dina sociala relationer sedan du blivit arbetslös?  
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Saknar du socialt stöd? 
Upplever du att dina sociala resurser har minskat/förändrats sedan du blivit arbetslös? 
Finns det arbetslösa i ditt umgänge krets? 
Känner du att du kan diskutera dina problem med vänner? 
Umgås du med andra människor sedan du blivit arbetslös jämfört med tidigare? 
Känner du dig ensam och uttråkad? Om ja, vad beror det på? Arbetslöshet eller annat? 
Upplever du att andra klandrar dig för din situation? 
Upplever du att det du nu har beskrivit beror på arbetslösheten eller något annat? 
 
Avslutande frågan 
Är arbetslösheten en orsakat till att du upplever det så som du har nu beskrivit?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


