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Abstract 
Author: Lisa Boëthius 

Title: Excluded from labor market 

This study investigates unemployment from the unemployed individuals´ 

perspective. Its main focus has been to portrait the experiences, feelings and 

attitudes of people who already have disadvantages on the labor market and has 

experience of unemployment. Data was collected from five different individuals 

who were selected on the basis of belonging to different specific groups of society 

that tend to have a higher  risk of ending up in long-term unemployment (for 

instance immigrants, ex-offenders and disabled people). The procedure of the study 

was carried out through semi structured interviews with questions focusing on 

aspects such as physical and mental health, experiences of attitudes from the society 

towards unemployment, feelings about being excluded from the labor market et 

cetera. The analysis was conducted by using the different theoretical perspectives 

SOC (sense of coherence), social norms and power in order to give further strength 

to the arguments. From the findings of the study, conclusions can be made that the 

individuals are experiencing many different negative effect of unemployment, where 

the effect mainly are psychosocial. Feelings such as shame, failure and uselessness 

are examples of themes, which the respondents found of importance to mention. 

Other conclusions which was made was that power and norms in the society has an 

influence on the unemployed individuals’ feelings and sense of coherence.      

 

Keywords: unemployment, disability, ex-offenders, immigrants, labor market, 

exclusion from labor market.  
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Problemformulering 
Den svenska arbetslösheten mäts av statistiska centralbyråns (SCB) 

arbetskraftsundersökningar där man varje månad undersöker landets befolkning. Vid 

mätningen följer SCB den kanske mest frekvent använda definitionen av en 

arbetslös som i sin helhet lyder: en person som saknar arbete men kan arbeta direkt 

och aktivt söker arbete.  

Forskningsområdet som jag har intresse att utforska, handlar om att titta närmre på 

arbetsmarknadens exkluderande effekter för individer. Jag ämnar ta sikte mot 

människor som varit arbetslösa under en längre tid och som tillhör olika grupper 

som enligt forskning på området har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, 

och därmed hamnar utanför en viktig del av samhället. Studien riktar sig mot att 

undersöka hur olika individer tillhörande olika samhällsgrupper upplever hur det är 

att vara exkluderade från arbetsmarknaden. Anledningen till att jag vill analysera 

specifika grupper är för att gruppen arbetslösa är ytterst heterogen och kan 

följaktligen delas in i subgrupper, vilket gör att denna undersökning får en lite annan 

vinkling än den vardagliga forskningen om arbetslöshet som oftast fokuserar på en 

grupp eller arbetslösa i stort (se t.ex. Mäkitalo 2006; Andersson 2006; Rydgren 

2004), medan jag inkluderar flera grupper samtidigt.  

 

Nyare siffror från statistiska centralbyrån visar en signifikant skillnad på 

arbetslösheten bland utomnordiska invandrare trots att den har blivit lite mer 

balanserad de senaste åren.  Enligt Arbetskraftsundersökningarna (AKU) (2014) 

visar siffror att andelen arbetslösa i åldern 20-64 år var 14,4 procent bland de utrikes 

födda. Tittar man också på hur statistiken ser ut över hela världen så var Sverige det 

land som hade störst skillnad i sysselsättning mellan utrikesfödda och svenskfödda, 

där sysselsättningsgraden för inrikes födda var 83,1 procent medan motsvarande 

siffra för utrikes födda var 67,8 procent (SCB 2014). Enligt SCB är arbetslösheten 

bland funktionsnedsatta högre än i befolkningen totalt (SCB 2017). Runt 65 procent 

av personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga är i arbetskraften 

2016, vilket är en skillnad på 20 procentenheter jämfört med befolkningen totalt 

(SCB 2017).  
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Det finns mycket forskning kring fenomenet arbetslöshet men det är tydligt att den 

mest uppmärksammade kategorin för forskningsundersökningar främst har varit 

människor med annan etnicitet (se t.ex. Rydgren 2004). Dock har det på senare tid 

även dykt upp andra grupper i samhället som i högre grad blir utestängda från 

arbetsmarknaden som exempelvis ungdomar, kvinnor, funktionsnedsatta, människor 

med kriminell bakgrund och långtidsbidragstagare (Fletcher 2001; Michailakis 

2002; Kokko et al. 2002). I min studie har jag valt att avgränsa mig till att fokusera 

på tre typer av grupper som har större risk för att bli långtidsarbetslösa: före detta 

kriminella, funktionsnedsatta samt invandrare. Dessa grupper kan av mer naturliga 

och förklarliga skäl hamna utanför arbetsmarknaden, eftersom arbetsmarknaden har 

utvecklat större krav på de arbetssökande i aspekter så som kvalifikationer, 

språkkunskaper och erfarenheter (Hansen & Orban 2008). Men grupperna kan även 

hamna utanför arbetsmarknaden av anledningar så som stigmatisering och 

diskriminering (Starrin, Jönsson och Rantakeisu 2001; Rydgren 2004). Dimitris 

Michailakis (2002:15–16) skriver exempelvis att uppkomsten av begreppet 

handikapp (numera benämnt funktionsnedsättning) kan kopplas till uppkomsten av 

vårt arbetsmarknadssystem, som exkluderar människor som kan relateras till 

oförmögna arbetare utifrån arbetsmarknadens selektionskriterier. Jens Rydgren 

(2004:700, 702, 704) skriver om exkluderingen av invandrare på den svenska 

arbetsmarknaden och menar att icke-europeiska invandrare i mycket högre 

utsträckning är arbetslösa samt har lägre inkomst än svenskfödda. Pierre Gaëlle 

skriver i sin avhandling att ett kriminellt förflutet kan ställa till det i framtida 

arbetssituationer på många olika vis. Har man exempelvis suttit i fängelse en tid 

förlorar man kontakten till arbetsmarknaden på så vis att man har stannat upp i sin 

utveckling av erfarenheter och tidigare kompetenser (ibid.).  I kapitlet om tidigare 

forskning förklaras detta mer utförligt.                                                                  

Det finns hjälporganisationer som inriktar sig specifikt på en viss typ av 

samhällsgrupp för att hjälpa individer att få en fot in på arbetsmarknaden. I Malmö 

finns bland annat KRAMI (för före detta kriminella), Lärvux (för personer med 

funktionsnedsättning), Samhall (för personer med funktionsnedsättning), 

Yallatrappan (för kvinnor med invandrarbakgrund) m.fl. Dessa organisationer blir 

relevanta i urvalsprocessen för denna undersökning. Arbetsmarknadspolitiken 

brukar delas in i två olika områden där den ena satsar på åtgärder som avser hjälpa 
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personer ur arbetslöshet till ett arbete eller utbildning, s.k. aktiv 

arbetsmarknadspolitik, medan den andra brukar kallas passiv arbetsmarknadspolitik 

då det handlar om ekonomisk ersättning till arbetslösa (Furåker & Blomsterberg 

2008:283). Jag har valt att fokusera på människor som är kopplade till den aktiva 

arbetsmarknadspolitiken eftersom jag vill komma åt de människor som tillhör av en 

viss typ av kategori. Därför kommer jag också att ha kontakt med organisationer 

som inryms i den aktiva arbetsmarknadspolitiken.  

 

Grunden till att ämnet arbetslöshet är så väl utforskat kan tänkas höra samman med 

att det är ett socialt problem som har existerat under en längre tid. I mina sökningar 

efter forskning återkom vissa teman mer än andra, där studierna främst handlade om 

orsaker och effekter av arbetslöshet. Det finns även forskning som utforskar 

specifikt utsatta samhällsgrupper i arbetslöshet. Den mest omtalade gruppen i 

forskningen var invandrargruppen, men även grupper som kvinnor, unga och 

funktionsnedsatta dök upp som typer av homogena grupper som står utanför 

arbetsmarknaden. Desto mindre forskning hittade jag om hur arbetslösa själva 

upplever sin situation som arbetslösa. Jag fann endast en undersökning från 2006 

som just fokuserar på det jag även vill studera, nämligen hur arbetslösa känner inför 

sin arbetslöshet (Andersson 2006). Skillnaden i den artikeln och min undersökning 

är att jag inte tittar på arbetslösa som en övergripande, homogen grupp, utan jag har 

med forskningens hjälp kommit fram till att det finns olika kategorier inom 

kategorin arbetslösa som i större grad än andra på något vis tenderar att vara extra 

utsatta för arbetsmarknadens exkluderande effekter. Grupperna skiljer sig åt på så 

vis att de är stigmatiserade utifrån olika kategoriska egenskaper, men de har 

gemensamt att det får samma utfall på arbetsmarknadsfronten.  Undersökningen är 

relevant för socialt arbete eftersom den inkluderar individer från stigmatiserade 

grupper och gör deras röster hörda. Dels blir det relevant ur en socialpolitisk aspekt, 

dels för en djupare förståelse kring utanförskap på individnivå, vilket kan bidra till 

vidare forskning inom området. Utan en förståelse från allmänheten av individers 

perspektiv är risken att man får en vinklad bild av hur de arbetslösas situation ser ut i 

verkligheten, där den allmänna uppfattningen är att arbetslösa kan framstå som 

”frivilliga offer” inför arbetslösheten (Andersson 2006).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att skapa en djupare förståelse för hur individer som tillhör utsatta 

samhällsgrupper påverkas av en längre tids arbetslöshet.  

För att kunna uppfylla detta syfte kommer jag att analysera utsagor från individer 

tillhörande grupperna invandrare, funktionsnedsatta samt före detta kriminella. Mina 

förhoppningar är att studien eventuellt också kan bidra med en skildring av hur den 

svenska arbetsmarknaden ser ut, eller ge upphov till att andra forskare utforskar 

denna fråga ytterligare.  

 

Frågeställningarna som jag vill hitta svar på är följande:  

- Hur upplever individerna sin situation som arbetslös och hur hanterar de 

den? 

- Hur upplever de att samhället stöttar dem för att förändra situationen?  

- Upplever dessa individer en känsla av utanförskap på grund av sin position i 

samhället? 
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Tidigare forskning  
 
I detta avsnitt redogörs för forskning som bildar kunskap kring ämnet arbetslöshet 

vilket kommer utgöra en bas för analysen av det insamlade materialet för min 

undersökning. Den tidigare forskningen kommer att ta upp såväl orsaker som 

effekter av arbetslöshet och behandlar även arbetslöshet för de specifika grupperna 

invandrare, funktionsnedsatta och före detta kriminella. 

 

Långtidsarbetslöshet 

Att bli arbetslös innebär i de flestas tillvaro en signifikant minskning av inkomst, 

vilket man ofta associerar till en försämrad levnadsstandard. I vårt samhälle är arbete 

associerat med social status. Att förlora sitt arbete kan därför tänkas innebära att 

man förlorar sin plats i samhället, man blir exkluderad. Men Pierre Gaëlle 

(2000:109) argumenterar för att den finansiella svårigheten inte är den största 

effekten på den arbetslöses välmående, utan det är istället de psykosociala 

effekterna. Genom att använda sig av paneldata från brittiska regioner har Gaëlle 

(2000:267) kommit fram till att långtidsarbetslöshet främst hos fadern i en familj är 

extra förödande och leder till långvariga negativa effekter för barnen, så som anti-

socialt beteende. De sociala svårigheterna under barndomen ökar också risken för 

social exkludering som vuxen (ibid. s.269).  

Från en longitudinal studie som pågick under 30 år i Finland och började år 1968 

kunde man påvisa liknande resultat, dvs. att vissa beteenden hos barn kan leda till 

arbetslöshet i framtiden (Kokko, Pulkkinen, & Puustinen 2000). Data samlades in 

från cirka 400 barn i 8-års ålder om deras sociala beteenden, som sedan följdes upp 

vid 14- och 27-års ålder igen. Resultaten visade att det fanns en selektion av 

långtidsarbetslöshet (dvs. ett omvänt samband mellan beteende, välmående och 

arbetslöshet) där låg självkontroll och passivt socialt beteende i barndomen direkt 

resulterade i långtidsarbetslöshet i vuxen ålder (Kokko, Pulkkinen, & Puustinen 

2000:318). Det innebär alltså att vissa psykiska faktorer hos en individ kan leda till 

arbetslöshet, som i sin tur skapar ännu mer psykisk stress och påfrestning. Det 

innebär också att långtidsarbetslöshet kan vara förutsägbar.  
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Orsaker till arbetslöshet 

a) Generella orsaker  

Det som bestämmer arbetslöshetens nivå på lång sikt har att göra med ekonomins 

s.k. jämviktsarbetslöshet (Björklund, Edin, Holmlund, och Wadensjö 2006:284). 

Faktorer som avgör arbetslöshetens nivå kan vara att det finns för få jobb jämfört 

med hur många personer som är i arbetskraft, samt att de personer som söker arbete 

inte är anpassade till de jobb som finns (ibid. s.284). Med andra ord uppstår en 

matchningsproblematik på arbetsmarknaden. Det finns även hypoteser om att 

teknikens utveckling påverkar jämviktsarbetslösheten på så sätt att efterfrågan på 

högutbildad arbetskraft växer (Hansen & Orban 2008:21). Det finns ytterligare 

faktorer som kan påverka jämviktsarbetslösheten så som arbetslöshetsersättning, 

arbetsdelning, konkurrensen på varumarknaden och internationell kapitalrörlighet, 

samt individers utbildningsnivå (Hansen & Orban 2008, Björklund et. al. 2006).  Det 

finns även många studier som bevisar kopplingar mellan familjebakgrunden 

(arbetslöshet hos föräldrar, familjestrukturen, utbildningsnivån hos föräldrar osv.) 

och barnens framtid på arbetsmarknaden (Gaëlle 2000:192, Kokko, Pulkkinen, & 

Puustinen 2000). Ogynnsamma levnadssituationer är alltså överförbara mellan 

generationer. 

 

Statistisk diskriminering handlar om att arbetsgivare väljer att anställa vissa grupper 

före andra eftersom det är mindre kostsamt och mer lönsamt för dem (Rydgren 

2004). Rent statistisk är det till exempel mer lönsamt att anställa någon med mer 

erfarenhet och rätt tillämpad utbildning och någon som inte kommer att exempelvis 

behöva ta mammaledighet. Därför blir det lätt så att vissa grupper, så som kvinnor, 

unga och invandrare som inte fullt kan det svenska språket blir utsatta för denna typ 

av diskriminering. Dock finns det i Sverige nu också pappaledighet, vilket borde 

leda till att gruppen kvinnor inte behöver tillhöra den utsatta gruppen. På samma sätt 

som kvalifikationskraven drabbar invandrare och funktionsnedsatta i arbetslivet, 

hamnar även ungdomar i arbetslöshet på grund av samma faktor (Soidre 2008). 

Bland ungdomar är arbetslösheten högre än andra grupper, vilket kan härledas till att 

företag ofta är försiktigare vid nyrekrytering på grund av lagstiftningen om 

anställningsskydd samt att ungdomar tenderar att vara mer rörliga på 
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arbetsmarknaden (Björklund et al 2006). Dessutom förekommer också vanlig 

diskriminering som baseras på stereotypiska uppfattningar (Rydgen 2004, Björklund 

et al 2006).  

 

Sedan lång tid tillbaka kan man säga att förvärvsarbete har präglat den svenska 

kulturen och moralen, ett slags normativt uttryck som i stort handlar om att vara 

självständig och inte ”lägga last” på andra. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken, som 

togs upp i min inledning, har ur ett historiskt perspektiv haft en betydande 

utbredning i Sverige. Björklund et al. (2006:317) menar även att den passiva 

arbetsmarknadspolitiken skapar incitamentsproblem genom att ersättning kan göra 

att vissa människor som i själva verket inte vill ha ett arbete anser sig behöriga till 

bidrag. Det innebär alltså att politiker försöker ta avstånd från att endast ersätta 

arbetslösa ekonomiskt. Ur ett ekonomisk-politiskt resonemang uppfattas därför 

arbetslöshet ha negativa effekter, då det innebär samhällsekonomiska kostnader 

(som exempelvis utebliven produktion och skatteinkomst). Detta är en viktig 

diskussion när det gäller arbetsmarknadspolitik, men desto mindre relevant för mitt 

arbete.  

 

b) Invandrare 

Björklund et al. (2006) spekulerar kring förklaringar till högre arbetslöshet bland 

invandrare och tror att det har att göra med sämre kunskaper i det svenska språket, 

samt att det förekommer diskriminering. Även i boken Arbetslivet konstateras att 

kvalifikationskraven i arbetslivet har ökat, vilket i sin tur gör det ännu svårare för 

invandrare att uppnå kraven, och arbetslösheten blir således en strukturell fråga 

(Höglund 2008). Höglund menar också att personer som exkluderas på grund av 

kompetensbrister inte är kontroversiellt, så länge diskriminering inte är inblandad i 

kvalifikationskraven. Men etnisk diskriminering förekommer också i svenskt 

arbetsliv, främst i form av indirekt och statistisk diskriminering (ibid.).  Samma 

påstående kan också återfinnas i Jens Rydgrens (2004) artikel som utifrån 

dataanalyser tar upp tre olika typer av etnisk diskriminering. Han menar att det finns 

tre exkluderande mekanismer på arbetsmarknaden som han benämner; 

diskriminering (även statistisk diskriminering), nätverkandets effekter (etniskt 
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svenska nätverk på arbetsmarknaden) samt institutionell diskriminering 

(kvalifikationskrav utan betydelse).  

 

Det blir alltså tydligt att en del av förklaringen till invandrares arbetslöshet speglas i 

etnisk diskriminering, både vid anställning, då man beslutar utifrån stereotypiska 

uppfattningar eller till och med fördomar eller att man väljer personer som man 

känner framför en främling. Ascher (2009: 51) skriver att professionella som ska 

hjälpa invandrare framåt kan bidra till en passivitet hos individen genom att 

upprätthålla en offerroll hos invandraren, istället för fånga upp resurserna hos denne, 

som till exempel att en flykting haft kompetens att rädda sig ur en tuff situation.  

Teorier som rör just diskriminering och passivisering skulle mycket väl kunna 

appliceras på andra kategorier än invandrare. 

 

c) Funktionsnedsatta 

I Dimitris Michailakis (2002) forskning görs ett försök att skildra olika aspekter 

kring varför funktionsnedsatta är arbetslösa i högre grad än andra grupper. 

Michailakis (2002) förklarar sin tes genom ett förenklat sätt att dela in 

välfärdsstatens medborgare i två kategorier: arbetsförmögna och arbetsoförmögna 

och menar att ökade krav på arbetskraften gör att antalet arbetsoförmögna också 

ökar. Det innebär i princip att utbud och efterfrågan på arbetskraft kan relateras till 

hur begreppen arbetsförmåga/arbetsoförmåga definieras. Eftersom dagens 

arbetsmarknad tenderar att ha högre krav på anställda blir därmed resultaten att en 

större del av arbetskraften inte kan motsvara produktionens krav. Michailakis (2002) 

utgår från ett sociologiskt systemperspektiv där tesen innebär att 

arbetsförmåga/arbetsoförmåga inte är individuella egenskaper utan definitioner 

utifrån ett system. Han menar att eftersom en stor del av befolkning inte omfattas av 

arbetsmarknadssystemet kan dilemmat kring arbetslösa reduceras genom att 

definiera fler som arbetsoförmögna, alltså funktionsnedsatta. Det innebär att 

definitionen av arbetsoförmåga utformas på arbetsmarknadens villkor, och därmed 

exkluderar själva arbetsmarknaden en viss typ av grupp. I stora drag kan Michailakis 

(2002) teori sammanfattas med att säga att med ökad differentiering i samhället ökar 

exkludering ur allt fler funktionssystem.  
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Att anställa en person som är mindre effektiv, dvs. inte uppfyller marknadens krav, 

skapar problematik på arbetsmarknaden (ibid.). Lagstiftningen i Sverige fastslår att 

funktionsnedsatta inte får diskrimineras i arbetslivet men i ett systemperspektiv kan 

inte trycket från omvärlden påverka arbetsmarknadssystemet, hur gärna man än vill. 

Men Michailakis missar att ta upp vad en mindre effektiv person innebär. En 

funktionsnedsättning kan göra att du är mindre effektiv på vissa saker men på andra 

är fullt fungerande, dvs. arbetsförmögen. Det handlar kanske istället om att det finns 

en viss attityd i samhället som utestänger denna grupp människor. Man kan således 

konstatera svårigheten i att upprätthålla politikernas krav på likabehandling mot 

arbetsmarknadssystemets krav på arbetsförmåga och kostnadseffektivitet.   

 

d) Före detta kriminella 

Gaëllle (2000:107) påstår att arbetslöshet påverkar människors moral vilket kan leda 

till bland annat rasism och kriminella handlingar. Han menar bland annat att 

arbetslöshet hos föräldrar är relaterat till ungdomskriminalitet hos deras barn (ibid. 

s.110). Effekterna från en kriminell handling är långvariga då det ofta finns risk att 

man återgår till kriminalitet istället för att hitta ett arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden eftersom det är så pass svårt för denna grupp att återgå i legalt 

arbete (ibid. s.191). Fletcher (2001:871) menar därför att den bästa lösningen mot 

brott är att ge före detta kriminella ett jobb för att undvika att återfalla i 

brottshandlingar. Men det tycks vara svårt att lyckas med denna typ av integrering 

på arbetsmarknaden av olika skäl. Bland annat handlar orsakerna om diskriminering 

från arbetsgivare, lägre kvalifikationer och avsaknad av arbetslivserfarenhet, låg 

självkänsla, och problematik i vardagen (så som fattigdom, hälsoproblematik och 

boende) (ibid. s.873). I sin studie utförde Fletcher (2001:878) 26 stycken intervjuer 

med före detta kriminella och kom fram till att den allra vanligast orsaken till 

utanförskapet på arbetsmarknaden var på grund av diskriminering från arbetsgivaren 

(54 procent).  
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Effekter för individen 

a) Stigmatisering 

Andersson (2006) behandlar frågan om stigmatisering av arbetslösa genom sin 

kvalitativa, diskursanalytiska studie som fokuserar på utsagor om känslor och 

erfarenheter kring arbetslöshet. Hon menar att när man känner sig arbetslös innebär 

det att identifiera sig med en kategori som är diskursivt reglerad som något negativt 

(ibid.). Identifikationen blir således en stigmatisering. Starrin et. al. (2001:109) 

menar att hur människor i ens omgivning ser på en arbetslös individ har en 

signifikant påverkan på individens identitet och att många studier påvisar att 

arbetslösa är oerhört oroliga över hur de blir bedömda av andra. Detta förklaras 

genom att arbetslösa blir stigmatiserade och tillskrivs därmed låg status (ibid. s.109). 

Andersson (2006) beskriver också att sättet arbetslösa blir behandlade av andra 

människor har en stor inverkan på hur de känner sig:  

Det är inte frivilligt att känna hur man vill när man är arbetslös. ”Fel” känslor 

bestraffas på en rad olika sätt; genom andra människors avståndstagande, egna 

skuldkänslor och mediala beskrivningar men också av politiska beslut och 

ekonomiska sanktioner. (Andersson 2006:85)  

Om man till exempel känner sig glad och lättad som arbetslös kan det få 

konsekvenser som att man blir betraktad som lat eller kanske till och med blir 

kategoriserad som bidragsfuskare. ”Arbetslösa känslor” som enligt Andersson 

(2006) är socialt accepterade är utanförskap, skuld, ilska, uppgivenhet och 

depression för att ge några exempel. Samtidigt kan det finnas en ambivalens i de 

arbetslösas känsloliv som gäller känslor som strider mot den accepterade kategorin 

arbetslös; t.ex. frihet, lugn och glädje. Denna dubbelhet av känslor kopplar 

Andersson (2006) ihop med maktutövning där disciplinering står i maktrelation till 

motstånd. I Scheffs och Starrins (2013) antologi om skam och utsatthet beskrivs 

sociala problem ur ett emotionssociologiskt perspektiv som betonar sociala 

problems relationella samt emotionella komponenter. Författarna definierar stigma 

som en fördärvad identitet, vilket de även kopplar till känslan skam, eftersom ”den 

stigmatiserade personen ständigt blir påmind om att det finns något skamligt, 

förödmjukande och kränkande att ha den skavank som denne påstås ha eller tillhöra 

en grupp som det finns fördomsfulla attityder till” (ibid. s.196). 
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b) Utanförskap och skam 

Som tidigare nämnts har utanförskapskänslan en stark anknytning till arbetslöshet, 

där känslan handlar om att vara utanför samhället. Besläktade känslor till detta 

utanförskap är overklighet och ensamhet (Andersson 2006). Man kan tänka sig att 

eftersom arbetsmoralen präglar det svenska samhället så pass mycket är det heller 

inte långt ifrån att känna brist på anknytning till omvärlden som man plötsligt står 

utan arbete. På liknande sätt beskriver Andersson (2006) utanförskap i sin artikel;  

Att stå utanför samhället innebär känslan av att inte bidra till det och en därmed 

sammanhörande känsla av att inte ha något att säga till om. Känslan bottnar i en 

grundläggande modern norm där lönearbete är ett av de informella kraven för 

medborgarskap” (Andersson 2006:70).  

Andersson (2006) skriver att utanförskapskänslorna leder till många andra typer av 

känslor, så som skam och vrede. Scheff och Starrin (2013) menar på att skamkänslor 

kan medverka till att upprätthålla och förstärka sociala problem så som arbetslöshet 

(ibid. s.186-196). Skam har redan nämnts i relation till stigma, vilket nu gör att man 

kan dra en slutsats om att det finns samband mellan både stigma, skam och 

utanförskap. Författarna påpekar också att skammen i sin tur kan ge upphov till ny 

skam, man skäms för att man skäms (ibid. s.196). Detta kan förmodligen leda till en 

nedåtgående spiral a negativa känslor.  

 

c) Hälsa 

Urban Janlert (2012) skriver i sin rapport om sambanden mellan hälsa och 

arbetslöshet, där han framhäver korrelationer mellan bland annat arbetslöshet och 

ökad dödlighet, psykiskt ohälsa, missbruk samt att arbetslöshetens längd har en 

hälsopåverkan. Även han påpekar att kausaliteten kan gå i båda riktningar. Dessa 

korrelationer delar han upp i två begrepp: exponering och selektion, där hälsa 

påverkas av en exponering av arbetslöshet medan en selektion av personer med 

nedsatt hälsa tillhör gruppen arbetslösa. Janlert menar däremot att studier om 

arbetslöshet påvisar att exponeringen är större än selektionen. Han menar också att 

resultaten i ett flertal studier visar tydliga samband för variabler som depression, 

stress, ångest, välbefinnande, självuppskattning och somatiska sjukdomar (främst 
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hjärt- och kärlsjukdomar). Dessutom är arbetslöshet en stor riskfaktor för missbruk 

(vanligtvis av alkohol) och återfall i missbruk (ibid.). Missbruk kan förstås även öka 

risken att förlora sin anställning, dvs. omvänd kausalitet.  För att ta reda på effekten 

av arbetslöshetens längd gjordes en metaanalys av ett stort antal artiklar om hälsa 

och arbetslöshet, där man i resultaten konstaterade att ju längre arbetslösheten 

varade desto sämre var den psykiska hälsan och livstillfredsställelsen (ibid.).  

En tänkbar förklaring till att arbetslöshet påverkar hälsan negativt skulle kunna vara 

den traditionella förklaringen som har med inkomst att göra: man har inte råd att 

köpa bra livsmedel och kan inte betala för sig vid sociala tillställningar. Men enligt 

Janlert (2012) visar studier att detta inte är det största orsakssambandet. Istället 

hänvisar han till en forskare vid namn Marie Jahoda, vars teori handlar om latenta 

funktioner (funktioner som arbetet medför utöver inkomsten). De latenta funktioner 

som Jahoda räknar upp som påverkar hälsan vid arbetslöshet är då istället brist på 

identitet och status, frånvaro av social interaktion och brist på struktur och därmed 

minskad kontroll i livet (ibid. s.14). 

 

d) Det sociala livet 

Arbetslöshet kan bidra till minskad investering i humankapital, dvs. förluster i 

kunskapsinlärning, fysiskt och psykiskt välbefinnande och välfärd på individnivå 

(Björklund et al. 2006). Dessutom kan tänkas att inkomstförlust bidrar till att det 

sociala livet försämras och att de sociala kontakterna minskar. Detta kan leda till 

många andra problematiska konsekvenser i sociala sammanhang så som ökad 

alkoholkonsumtion, skilsmässor.  

I Hedströms, Kolms och Åbergs (2003) forskning om social interaktion och 

arbetslöshet kom forskarna fram till att social interaktion kan orsaka att arbetslöshet 

”smittar” på så vis att en persons arbetslöshet kan påverkas av hur länge andra 

personer i dennes omgivning är arbetslösa. Som tidigare nämnts så kan man säga att 

det tillhör den svenska normen att ha ett arbete, vilket kan göra att man som 

arbetslös känner sig utanför. Man kan också känna skam och en social påfrestning i 

kontakter med arbetande vänner och bekanta (Hedströms, Kolms och Åbergs 2003). 

Genom att analysera datamaterial från register i Stockholm under en viss tid (från 

1992 till 1999) har forskarna kommit fram till att ju fler som är arbetslösa i en 
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individs referensgrupp desto mindre följs arbetsnormen och desto vanligare blir 

arbetslösheten. På det motsatta hållet blir det alltså mer socialt kostsamt att vara utan 

arbete om fler får jobb, vilket ökar de arbetslösas aktiva sökande (Hedströms, Kolms 

och Åbergs 2003). Något som kan motsätta undersökningens resultat är att man inte 

kan utesluta att det finns andra faktorer som kan förklara skillnader i olika områden 

som påverkar den sociala interaktionen.  
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Metod 
I detta avsnitt diskuteras inledningsvis valet av metod följt av en redogörelse av 

urvalsprocessen, val av kategorier samt analysprocessen. Därefter förs en diskussion 

angående metodens tillförlitlighet, förtjänster och begräsningar. Till sist diskuteras 

forskningsetiska principer.  

Metodval  

För att undersöka forskningsproblemet används en kvalitativ forskningsmetod, där 

det med hjälp av intervjuer införskaffas en djupare inblick i 

arbetslöshetsproblematiken för enskilda individer. Alan Bryman (2011) menar att 

när man vill få en djupare inblick kring individuella angelägenheter krävs att det 

görs en kvalitativ undersökning, eftersom man med denna typ av ansats kan få fram 

känslor, upplevelser och erfarenheter. Bryman skriver också att kvalitativ forskning 

”uppfattas som en forskningsstrategi som vanligtvis lägger vikt vid ord och inte 

kvantifiering under insamlingen och analysen av data” (ibid. s.40). Kvalitativ 

forskning betonar även ett induktivt synsätt, där tyngden läggs på generering av 

teorier (ibid.). Ahrne & Svensson (2015:34) menar att man som forskare kan få de 

viktigaste och bästa kreativa uppslagen till fortsatt forskning genom kvalitativ metod 

där man frågar andra människor om vad de t.ex. gör eller hur de upplever ett 

fenomen. Valet av en kvalitativ metod grundas i min upplevelse av att det finns 

mycket kvantitativ forskning om arbetslöshet, men desto mindre kvalitativ. Hade jag 

gjort en kvantitativ studie hade syftet istället blivit att ta reda på hur många som 

faktiskt känner att de tillhör exkluderade grupper på arbetsmarknaden, och i så fall 

vilken/vilka kategorier som uppenbaras vara specifikt utsatta, eller eventuellt om 

vilka faktorer som orsakar arbetslöshet, men dessa områden är som sagt redan 

utforskade i stor utsträckning.  

 

Intervjuer 

I studien användes intervjuer av målgruppen eftersom det anses vara den bästa 

metoden för denna sorts datainsamling, då syftet är att skapa en djup förståelse kring 

individers upplevelser, vilket inte kan inhämtas lika ingående om man till exempel 

observerar människor eller intervjuar folk som istället arbetar med målgrupperna. 



18 
 

Intervjuerna var semistrukturerade för att kunna ge utrymme till respondenternas fria 

tankar i högre grad. Semistrukturerad intervju innebär enligt Bryman (2011:415) att 

man har specifika teman att utgå från, en så kallad intervjuguide, men att frågor som 

inte ingår i intervjuguiden också kan ställas när man exempelvis knyter an till något 

som intervjupersonen säger. Intervjuerna skedde genom personliga möten med 

respondenterna och trots att jag hade en intervjuguide så blev intervjuerna i mötena 

snarare samtal som mer liknande ostrukturerade intervjuer. Detta eftersom det blev 

mer angeläget att lyssna in och följa det som respondenterna tog upp vilket ändå 

omfattade en stor del av de teman som jag redan hade som plan att diskutera. 

Samtalet blev mycket spontant och ledigt, vilket jag tror har bidragit till att mitt 

material blev både fylligt och personligt. Enligt Bryman (2011:301) är det bättre ju 

mindre struktur man har i sin intervjuprocess, eftersom det ger en större möjlighet 

att fånga viktiga perspektiv i intervjupersonens utsagor, vilket jag också tror är bra 

eftersom nya infallsvinklar får ta plats i rampljuset. Jag försökte därför i min 

intervjuguide att inte inskränka undersökningarna för mycket utan formulerade 

främst generella frågor för intervjun, för att kunna vara flexibel i mitt 

tillvägagångssätt, vilket gjorde att det blev naturligt att kunna prata mer fritt med 

respondenterna. Vissa intervjuer fanns det dock ett större behov att ha teman och 

frågor att luta sig tillbaka till för att samtalet skulle flyta på. Det var därför också 

tacksamt att det fanns en semistrukturerad intervjuguide. Teman som var aktuella för 

min studie grundade sig mycket i vad som uppkommit ur tidigare forskning, men 

även frågor som jag ansåg var intressanta för studiens syfte. Därför hade jag 

exempelvis frågor om arbetslöshetens påverkan på individens hälsa, sociala liv, 

känslor samt effekter av arbetslösheten. 

 

Urval  

Studien utgick från ett målstyrt urval, vilket innebär att man väljer ut enheter som är 

direkt kopplade till forskningsfrågorna (Bryman 2011:312). I mitt fall var det 

målstyrt eftersom syftet är att belysa vissa typer av samhällsgrupper inom den 

övergripande gruppen arbetslösa, som uppfyller kriteriet av tillhöra en mer utsatt 

grupp i samhället. De tre grupperna invandrare, funktionsnedsatta samt före detta 

kriminella valdes specifikt ut med hjälp från tidigare forskning, som visar på att 

dessa grupper tenderar att stå utanför arbetsmarknaden i större grad. Enligt Ahrne & 
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Svensson (2015:44) görs det målstyrda urvalet i två steg, s.k. tvåstegsurval; först 

väljer man ut vilka organisationer man ska hitta sina respondenter, sedan väljer man 

ut vilka personer man ska intervjua. I första hand togs därför kontakter med flera 

olika organisationer, där de utvalda målgrupperna för min studie stod i fokus för 

arbetsrelaterade åtgärder. De organisationer som först gav gensvar var KRAMI, 

Lärvux och Yallatrappan och de blev således mina förmedlare för att komma i 

kontakt med intervjupersonerna.  

Ahrne & Svensson (2015:44) menar på att ett omfång på mellan sex och åtta 

personer bör täcka det material man behöver för en intervjustudie. Men med tanke 

på det tidsspann som undersökningen hade att förhålla sig till blev det i slutändan 

fem individer som intervjuades. I kategoriska termer omfattades urvalet av en person 

med kriminell bakgrund, en person med invandrarbakgrund, två personer med 

funktionsnedsättning samt en långtidsarbetslös med ångest- och stressymptom.  

 

Val av kategorier 

Kategorisering är å ena sidan nödvändigt eftersom det skapar ordning i det hjärnan 

uppfattar hos oss människor. På en institution som till exempel arbetsförmedlingen 

används kategorier för att ”kollektivt förstå, definiera och hantera sociala dilemman” 

(Mäkitalo 2006: 44). På så vis borde kategorier utgöra en språklig tillgång för att 

försöka förklara hur sociala problem ska förstås och hanteras. Oavsett vem du är blir 

du alltid kategoriserad på något sätt i mötet med en institution eller organisation 

eller i ett visst sammanhang, vilket är logiskt eftersom det gör sammanhanget 

begripligt. Anledningen till att det är väsentligt är att man genom att upptäcka att det 

finns kategorier bland de arbetslösa eventuellt kan förstå och finna bättre åtgärder 

för just dessa arbetslösa grupper. Men Mäkitalo (2006) menar också att institutionell 

kategorisering har implikationer för hur man blir bemött och bör således 

problematiseras. Kategoriseringen på arbetsförmedlingen styr vilka insatser som ska 

göras, vilket arbete som ska prioriteras och därmed vilket stöd den enskilda får. 

Mäkitalo (2006) kommer fram till att detta skapar en dynamik som innebär att man 

på institutionen betraktar och bemöter människor i termer av de åtgärder och insatser 

som institutionen erbjuder. Det betyder att istället för att bli bemötta som människor 

blir de bemötta som en kategori, vilket kan tänkas bidra till fortsatt arbetslöshet för 
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dessa människor då det kan utvecklas ett stigma kring kategorin, eftersom 

människor som i en viss kontext tillhör en typ av kategori kan börja betrakta sig 

själva och definiera sig själva utifrån denna kategori (Andersson 2006).  

 

Analytiskt tillvägagångssätt  
Intervjuerna med samtliga individer spelades in och transkriberades därefter för att 

sedan kunna analysera datamaterialet. Vid analyseringen användes en 

kodningsmetod, vilket innebar att jag väljer ut intressanta teman kopplade till syfte 

och frågeställningar som jag sedan kategoriserar. Bryman (2011) menar att kodning 

är nödvändigt för samhällsvetare eftersom empirin ofta är ostrukturerad i sin form. 

Kodningen utfördes i två stadier: först kategoriserades materialet genom att hamna 

inom ramen för ett visst tema, sedan tilldelades de olika kategorierna en viss färg. 

Färgerna underlättade i den mån att man i materialet lätt kunde urskilja ett specifikt 

mönster/tema för att effektivt sortera empirin. Ett kodningsschema utformades för 

att tydligt kunna veta vilka kriterier som en kategori skulle uppfylla för att tillhöra 

ett visst tema. Dessa teman presenteras i resultatdelen. Ahrne & Svensson 

(2015:220) skriver att det finns tre huvudsakliga arbetssätt för att göra 

samhällsvetenskapliga analyser i följande ordning; sortera, reducera och 

argumentera. Här innebär sortera att bemöta något som författarna benämner som 

kaosproblemet (oöverskådlighet och oordning). Sorteringen i min studie 

genomfördes genom att jag ringade in de områden i den transkriberade texten som 

var intressanta att framhäva och som hörde till ämnet. Genom att reducera besvaras 

representationsproblemet, d.v.s. omöjligheten att ”visa allt” som representerar fältet. 

Reducering innebär alltså att välja eller välja bort information från det insamlade 

materialet. Utifrån det inringade materialet kunde vissa specifika teman urskiljas i 

min studie vilket ledde till att empirin reducerades ner till en tematisk nivå. 

Samtidigt reducerades materialet ytterligare genom att jag valde ut ett visst antal 

teman som jag tyckte var viktiga att framhäva i min analysdel, vilket innebar att 

vissa teman exkluderades. Slutligen menar de att argumentera bemöter 

auktoritetsproblemet, vilket innebär att göra sig hörd i forskarsamhället (ibid. 220). 

Argumentationen skapar alltså självständighet i förhållande till auktoriteter på 

området (ibid. 227).  
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Metodens tillförlitlighet, förtjänster och begränsningar 

”I kvalitativa intervjuer vill man få fram material om ett visst fenomen som det inte 

går att få genom standardiserade enkät(survey)undersökningar, men samtidigt bör 

forskningsresultaten ändå kunna göras delvis oberoende av exakt vilka personer man 

intervjuat” (Ahrne & Svensson 2015: 42). Budskapet som författarna vill 

understryka i citatet tolkar jag som att trots att det är svårt att generalisera sina 

resultat från en kvalitativ forskning bör man få fram resultat som åtminstone skapar 

tillförlitlighet. Bryman (2006:257–258) menar att tillförlitlighet inrymmer kriterier 

som trovärdighet (intern validitet), dvs. att säkerställa att forskningen utförts i 

enlighet med de regler som finns, överförbarhet (extern validitet), dvs. en 

beskrivning som är så detaljerad att resultaten kan framstå som en bas i andra 

forskningsmiljöer, och pålitlighet, dvs. ett granskande synsätt på redogörelsen av 

alla faser som inryms i forskningsprocessen. Dessa kriterier har i min studie ämnat 

att bli uppfyllda i så god utsträckning som möjligt. Jag har bland annat försökt att 

redovisa mitt tillvägagångssätt så noggrant det går samt fått texten granskad ett 

flertal gånger. 

 

Det finns olika faktorer som påverkar hur samhällsvetenskaplig forskning utförs 

enligt Bryman (2006:37–39). Värderingar, både när det gäller valet av 

forskningsområde och metod samt tolkningar och analys av data (ibid.37), är en 

viktig sådan faktor att vara medveten om. I och med detta har jag försökt eftersträva 

att behålla en genomgående röd tråd där frågeställningarna sammanhänger med den 

analysprocessen. Forskaren är onekligen en komponent i forskningsresultaten då det 

är denna som väljer ut frågor samt väljer relevanta teman och intressanta teorier som 

passar. Det gör att forskningen blir subjektiv eftersom en annan forskade kanske 

hade valt att framhäva annan information som också fanns med i materialet (Bryman 

2006:269). Detta är något som är nödvändigt att vara medveten om då denna process 

även förekommit i min studie. Eftersom forskaren själv är en komponent i kvalitativ 

forskning blir tillförlitligheten inte heller lika hög som i en kvantitativ studie, vilket 

är en begränsning för kvalitativ forskning. Hade man istället haft en kvantitativ 

studie blir insamlingen av data mer objektiv då den kategoriseras under kodningen, 

men sättet att analysera och det forskaren väljer/väljer bort gör trots allt att studien 

inte kan bli helt objektiv. Det finns också svårigheter att replikera en undersökning i 
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kvalitativ forskning (eftersom forskaren själv är en ingrediens i undersökningen, då 

denne tolkar och riktar undersökningen mot dennes intresse), samt en bristande 

transparens (dvs. svårt att förklara exakt hur forskaren rent konkret har kommit fram 

till sina slutsatser). Dock behöver det inte vara en nackdel eftersom forskning inte 

alltid behöver kunna replikeras, utan de resultat man får fram kan generera ny 

forskning ändå. I en kvantitativ undersökning är beskrivningen från genomförandet 

till resultaten mycket mer detaljerade, vilket också innebär att utomstående hade 

kunnat replikera undersökningen och det finns även transparens i slutsatserna. Man 

kan även generalisera de resultat som man får fram som är ett viktigt syfte i en 

kvantitativ ansats, men inte alls i min studie. Det är därför av betydelse att man i 

kvalitativ så utförligt som möjligt kan beskriva sitt tillvägagångssätt.  

 

Etiska överväganden 

Enligt boken Etiska dilemman handlar etik om att ”ta ansvar för det vi ser och det vi 

inte ser, de metoder vi använder oss av samt hur vi uttrycker det vi har kommit fram 

till; att vara aktivt medveten om hur makt verkar.” (Kalman & Lövgren 2012:131) 

Med andra ord handlar etik om sättet man agerar som professionell. Författarna tar 

upp tre karaktäristiska drag som är särskilt viktiga i relation till forskningsdeltagarna 

och de är människovärde, självbestämmande och integritet (ibid. s.9). Samtidigt 

betonar de noggrannhet, ärlighet och opartiskhet som värdefulla i relation till 

forskarens karaktär. I forskningssammanhang innebär etik att väga nyttan i form av 

kunskapsvinst mot risker som kan finnas med forskningen, där riskerna självfallet 

inte får vara större än vinsterna. De risker som kan kopplas till denna studie handlar 

främst om utsatthet för intervjupersonerna som bland annat kan beröra deras 

integritet och identitet. I denna undersökning har det förekommit samtalsämnen som 

för vissa intervjupersoner har varit väldigt känsliga och det har därför varit viktigt 

att ställa frågorna med omsorg och på ett värdigt sätt, där man inte på något vis 

kränker intervjupersonerna. Författaren skriver också att det ligger ett visst ansvar 

även på forskningsdeltagaren, då denna via samtycke accepterar att delta i studien 

vilket också visar att man har insett att deltagandet skulle kunna innebära någon 

form utav risk (ibid. s.25). För att tackla ”risk-problemet” som kan uppstå försökte 

jag vara noggrann med att ge information både till organisationerna och deltagarna 
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innan de gick med på att delta i studien. Informationen som jag delgav alla 

inblandade var genom en sammanställning av följande komponenter: 

  en kortfattad beskrivning av forskningsstudien, 

  löftet på anonymitet i forskningen, 

  redogörelse om på vilket sätt intervjupersonernas uppgifter kommer att 

användas,  

 hur lång tid som behövs för intervjun, plats för intervjuer,  

 tidsplan 

 
Bryman (2006:440) skriver att etiska frågor innefattar frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för personer inblandade i forskningen. Det finns 

därför fyra etiska principer att följa som forskare; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag såg till att 

deltagarna fick all information och försäkrade mig om att de var medvetna om 

innebörden om att deras utsagor skulle presenteras. Dessutom försäkrade jag mig 

dels om att intervjupersonerna förstod vad min studie gick ut på, för att det inte 

skulle bli missförstånd kring i vilket sammanhang de blev intervjuade, dels om att de 

kände sig trygga i vetskapen om att de förblir anonyma. 

 

Litteratursökning 

För att hitta tidigare forskning och teorier användes sökmotorerna Google scholar 

och Lubsearch där sökorden var både på svenska och engelska. Vid sökning valdes 

endast artiklar som var peer reviewed för att säkerhetsställa att forskningen var 

vetenskapligt granskad. Jag har även använt mig av referenslistor från den forskning 

jag studerat för att hitta annan forskning.  
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Teori 
I detta avsnitt tar jag upp tre olika teoretiska begrepp som kommer att fungera som 

teoretiska verktyg för min analys, varav sociala normer och maktbegreppet kan 

sägas härstamma från det socialkonstruktivistiska perspektivet, som åsyftar till att vi 

människor konstruerar olika sociala företeelser.  

 

Känsla av sammanhang 

KASAM är ett förkortat begrepp som står för Känslan av Sammanhang (sense of 

coherence på engelska). Man skulle kunna beskriva KASAM som ett sätt att se på 

världen, samt att den är starkt knuten till hälsovetenskapen då teorin innehåller en 

mängd psykosociala variabler. Av skälet att min studie lägger fokus på individers 

känslor och upplevelser är också hälsoaspekten kopplad till min uppsats. Aaron 

Antonovsky var grundaren till denna teori, som uppkom genom hans intresse av att 

ta reda på varför vissa människor tar sig igenom väldigt påfrestande sociala 

omständigheter i livet helt oskadda och i gott hälsotillstånd (Starrin et al. 2001). 

Antonovsky har skrivit många böcker om KASAM där han kopplar ihop teorin med 

olika stressprocesser (t.ex. 1991, 1990) och menar på att graden av KASAM är 

avgörande i människors stresshantering (ibid.).   

 

Grundteorin innebär en mätning på en individs friskhet där höga poäng i en mätning 

indikerar en högre känsla av sammanhang, dvs. de upplever världen som begriplig, 

hanterbar och meningsfull, medan låga poäng gör det motsatta. Antonovsky 

(1991:224) menar därför att människor med låg KASAM har större tendens att 

uppleva kaos och hopplöshetskänslor. Mätningen består av tre delar som på svenska 

ofta benämns för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet 

innebär att det som händer inom och runt omkring individen är förutsägbart och 

strukturerat, hanterbarhet att det finns resurser i omgivningen som är anpassade för 

olika omständigheter och meningsfullhet att livet innehåller utmaningar som är 

värda att investera sig i (ibid. s.107). Kring aspekten meningsfullhet understödjer 

också Peter Gärdenfors (2009:9) det resonemang att människan ständigt är 

meningssökande eftersom det då går att förklara det som händer runt omkring oss, 

vilket också skapar begriplighet.  
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Min studie kommer inte innehålla någon form utav mätning utan kommer endast i 

relation till arbetslöshet att knyta an till de tre komponenter som sammanlagt 

representerar grundteorin av KASAM. Det finns också belägg för att arbetslöshet 

inverkar på en individs KASAM. I en svensk studie undersöktes relationen mellan 

arbetslöshetens svårigheter och känsla av sammanhang genom att använda sig av en 

modell som kallades ”finansiell skam”, där resultaten visade att ju större finansiella 

problem man hade under sin arbetslöshet och ju mer en person kände skam över sin 

arbetslöshet desto lägre var personens känsla av sammanhang (Starrin et al. 2001). 

Slutsatsen av den studien var därför att människor med högre nivå av KASAM 

bättre klarar av svårigheterna med arbetslöshet (finansiella och sociala) och är 

därigenom mindre sårbara (ibid. s.114)  

 

Sociala normer  

Enligt Ulf Himmelstrand (2009) handlar sociala normer om en socialiseringsprocess, 

där man lär sig sociala normer redan från barndomen (ibid.s.52). Normerna 

aktualiserar vissa beteenden hos individer men anger också i vilka sociala kretsar (så 

som familjen eller den etniskt homogena gruppen) de gäller (ibid.s.53). Normer kan 

således vara grund till vissa specifika beteenden hos arbetslösa. Tomas Kumlin 

(2014:177) skriver att sociala strukturer vanligtvis förstås i termerna formella och 

informella normer som fastställer vilka beteende som är normala eller avvikande i 

olika situationer. Med andra ord kan man säga att det finns uttalade och outtalade 

sociala regler i ett samhälle. Kumlin (2014:178) menar att normer styr oss 

människor i stor utsträckning automatiskt, vilket leder till att vi resonerar och förstår 

situationer som en konsekvens av normer. Sättet att resonera borde i så fall ofta 

präglas av att vi reagerar moraliskt. Kumlin (2014:180) hänvisar till forskaren 

Garfinkel (1967) som sin huvudsakliga informationskälla som skriver att normativa 

förväntningar och reflexivet innebär att vi i sociala sammanhang förutsätter olika 

sociala ordningar, vilket i sin tur innebär att vi av dessa ordningar formar de sociala 

sammanhangen till instanser. Garfinkel menar även att om man inte har förförståelse 

för de sociala ordningarna som gäller i olika sammanhang kan man inte heller agera 

i dem på ett förklarbart och tillitsfullt sätt (ibid.s.180). Om man till exempel inte 
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förstår den sociala ordningen rörande arbetssökande vet man kanske inte heller hur 

man ska bete sig i en situation där man söker arbete.  

 

Himmelstrand (2009) påpekar också hur språket har en stor inverkan på sociala 

normer då språket medför olika känsloladdningar och attityder som skapar normer; 

”Starka känslor för de saker och ting vi har i åtanke smittar av sig på vårt 

motsvarande språk” (ibid. s.54). Ordet arbetslös som kommer med innebörden att 

man inte har någon inkomst och inte betalar skatt kan på detta sätt skapa 

känsloladdningar som leder till en social norm där starka känslor om att arbete är 

viktigt dominerar. Ett exempel på en känsla som då kan uppkomma genom 

arbetslöshet kan vara skam. Scheff och Starrin (2013) skriver i sin antologi om skam 

och utsatthet och anser att skam är en fundamental känsla för samvetet och moralen, 

eftersom skammen ”signalerar moraliska överträdelser utan att tankar eller ord 

måste användas” (ibid. s.190).  Skammen beskrivs följaktligen som vår moraliska 

kompass. Vidare skriver författarna att skam kan uppfattas som en följd av 

individens misslyckande att leva upp till sitt egna ideal, men att individens ideal 

oftast är en avspegling av ideal som finns i vårt samhälle och som internaliseras i 

socialiseringsprocesser (ibid.). Skam kan därför betraktas som en normaliserande 

känsla, inte minst i förhållande till arbetslöshet. 

 

 

Makt 

Magdalene Thomassen (2017:134) beskriver språket som ett viktigt verktyg för 

makt och menar att yrkesutövare så som exempelvis socialarbetare sätter en klient i 

en underlägsen position genom sitt sätt att använda språket och titulera klienter med 

kategoriska namn (som exempelvis bidragstagare, fattig, funktionsnedsatt). Sättet att 

använda språket kan också vara maktingivande på så vis att man har ett 

kunskapsbaserat ordförråd som man kan bruka gentemot sina klienter. Thomassen 

(2017:137) hänvisar till Michel Focaults teori om diskurser, som i stort handlar om 

språklig kunskapsproduktion i ett visst tidsrum och sammanhang och menar på att 

detta påverkar maktrelationer på så vis att de exkluderar människor eftersom de 

bestämmer vem som kan tala om vad och vad som är sant respektive falskt 

(2017:138). Därför kan kunskap och makt ses som sammanhängiga.  
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Makt kan också beskrivas i olika former. Jacobson (1998:256) medger att makt kan 

vara kapital och demokrati men också kunskap, arbete och ansvarstagande. Dock 

lägger han vikt på att maktfrågor bör medvetandegöras för yrkesgrupper som 

”behandlar, normaliserar, planerar och ingriper i andra människors liv” (ibid. s.253). 

Självbestämmande kan ses som en sådan typ av fråga som hela tiden ingår i ramar 

och restriktioner. Jacobson ger exempel på ett flertal ramverk som människor inom 

en välfärdsstat måste ingå i. Det kan exempelvis röra sig om ramar kring hur vi 

disponerar resurser (pengar, kunskap, klasstillhörighet etc.), ramar i form av 

begränsningar (på grund av ålder, kön, sjukdom, handikapp), ramar inom vilka 

områden vi kan utnyttja vårt självbestämmande och ramar kring vilka maktrelationer 

vi ingår i (ibid. s.254).  

 

Maktrelationer kan identifieras i olika typer av makt, bland annat i den disciplinära 

makten och i motståndet. Den disciplinära makten beskrivs som den mest effektiva 

av alla maktutövningar och verkar utan tvång eftersom den finns internaliserad i 

normer om hur vi bör vara (Jacobson 1998:259). Genom att iaktta motstånden som 

blir allt tydligare mot auktoriteter som tidigare har varit tagna för givet kan vi belysa 

vardagsmakten. För att direkt koppla till Jacobsons titel ”Kontroll och påverkan” 

syftar disciplin i denna bemärkelse till en vardagsbetydelse av makt, där normer 

säger åt oss att vi bör vara disciplinerade. Jacobson påstår därför att disciplineringen 

är ett ”medel i organiseringen av makt även när den brukas och missbrukas inom 

verksamheter” (ibid. s.258). Han menar att disciplin kan användas som en teknik i 

maktutövning som måste ”förmå att skapa ordning i mångfalden och oredan” (ibid. 

s.258).   
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Resultat och analys 
Utifrån fem individers berättelser vill jag framhäva teman utifrån deras olika 

utsagor. Mycket av de känslor och upplevelser som beskrivs är gemensamma inslag 

för alla intervjupersoner, men det finns även unika tankar och upplevelser som jag 

finner intressanta att rikta uppmärksamheten mot. Namnen är fiktiva av 

anonymitetsskäl.  

 

De arbetslösas upplevelse av institutioners synsätt och attityder gentemot dem  

Det svenska systemet är uppbyggt på ett vis som gör att människor som hamnar i 

arbetslöshet ska fångas upp och få hjälp, om man vill ta emot hjälpen. Därför kan 

det vara relevant att titta närmre på hur individer som utnyttjar denna typ av insats 

kan uppleva dess funktion. Detta avsnitt kommer att relatera främst till myndigheten 

arbetsförmedlingen.  

Robin, 30 år gammal, har yrkesutbildning på gymnasiet som högsta utbildningsnivå. 

Han har sammanlagt varit arbetslös i 3 år men 1,5 år åt gången för ett par år 

sedan. Robin har nu arbetat i fem år men har ett antal prickar i belastningsregistret 

och har även suttit i fängelse i 6 månader totalt. Men Robin känner ännu ett 

missnöje med den tidigare hjälp han skulle ha fått: 

Jag blev skickad till någon typ Cv-skola och motivationsskola som hette typ 

jobbcoach. Det var jättebra för mig… Men arbetsförmedlingen i sig har inte gjort 

något alls för mig, de hjälper bara vissa grupper, som jag inte behöver nämna… Eller 

ja de hjälper bara invandrare, men det finns ju andra som också behöver hjälp. De har 

aldrig hjälpt mig. Jag har fixat de jobb jag har haft själv. (Robin) 

 

Vid förfrågan om vad Robin skulle önska sig för hjälp svarar han:  

Jag hade velat att arbetsförmedlingen motiverade en mer, men de har bara en massa 

krav om att söka ett visst antal jobb. De borde typ tipsa hur man ska tänka, var man 

ska söka som passar en, hur man skriver CV. Arbetsförmedlingen har inte hjälpt mig 

alls. De hjälper en överhuvudtaget inte, om man inte kommer från arabländerna. 

(Robin) 

Robin visar på ett missnöje gentemot arbetsförmedlingen samtidigt som han 

försöker hitta en förklaring till varför han inte får den hjälp han skulle behövt. För 

att göra det begripligt för sig själv bottnar hans förklaring i att det är invandrarna 

som arbetsförmedlingen lägger fokus på att hjälpa. Man kan också ana en 
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anklagande ton som skulle kunna härledas till att rikta sig mot politiken, som han 

uppfattar utövar en snedvriden fördelningspolitik. Man kan också tänka sig att Robin 

avfärdar sitt eget ansvar i sin situation för att istället lägga skulden på någon 

utomstående. Att någon måste stå till ansvar eller få skulden skulle kunna förklaras 

genom att återkoppla till Peter Gärdensfors (2009) teori om att människan är 

meningsskapande i sin natur. Utifrån denna teori finns det också en tendens att man 

ser mönster och orsaker som egentligen inte finns (ibid. s.57). Robins uppfattning 

om att det bara är invandrare som får hjälp grundar sig inte i någon verklig fakta 

utan snarare en åsikt. Med tanke på att jag tidigare i min text har konstaterat att 

invandrare är en samhällsgrupp som också står utanför arbetsmarknaden i hög grad 

är det svårt att anta att de är de som får hjälp att finna jobb. Men faktum kvarstår att 

Robin känner sig exkluderad från att få hjälp. Arbetsförmedlingen är ju en 

institution konstruerad för att erbjuda hjälp, så Robins missnöjdhet bottnar 

någonstans även i en tro om att han borde få kunna ställa krav på myndigheter. 

Andersson (2006) stödjer också tanken om att kritiken ofta riktas mot en politik som 

upplevs som orättvis:  

Den kan bara betraktas som orättvis om man utgår från att den arbetslösa 

är förtjänt av samhällets stöd och att de dessutom helst har råkat i olycka 

utan egen förskyllan. Utan dessa betygelser finns risken att bli anklagad 

för lättja och parasitism, för att vara en oförtjänt arbetslös som bara har 

sig själv att skylla och därmed inget alls att säga till om. (ibid. s. 74). 

 

Sara 47 år. Har varit arbetslös i 7 år då hon blev sjukskriven. Hon har fullföljt 

gymnasieutbildning och har även studerat yrkesutbildning men avslutade efter ett 

år. Sara har haft många praktikplatser på sistone men inget jobb. Hon har även 

tidigare haft många olika jobb i sitt liv, men senaste jobbet gjorde henne utbränd 

och nu vågar hon inte återgå i arbete då hon fortfarande mår dåligt och känner 

ångest. Även Sara upplever sig blivit felbehandlad av arbetsförmedlingen då hon 

anser sig vara pressad på ett för henne orimligt sätt vilket tydlig visar en frustration 

som nästan övergår i ilska:   

(…) därför är det så jobbigt att hela tiden ha det tickandes... att oh jobbet, men vilket 

jävla jobb ska du hitta... Jag känner sån frustration också... visa att du kan jobba... ja 

men jag har ju för fan gjort det! Du kan ju inte vrida ur något ur folk som inte finns 

där. Alltså funkar du inte så gör du inte det. Asså nu har jag varit i två månader på 
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praktik och sedan poff tillbaka, och sen till nästa, men asså hur många ställen ska jag 

ut på och misslyckas… 50 till? Vad är det för ställe man ska hitta? Finns det något 

mirakelställe liksom? (Sara) 

 

I citatet ovan presenteras en upplevelse av att bara dras med i samhället utan att ha 

någon egentlig inverkan på sitt eget liv, något som kan kopplas till KASAM både 

gällande hanterbarhet och begriplighet. Sara är i en beroendeställning som får henne 

att känna sig totalt oförmögen att fatta egna beslut vilket resulterar i att hon hamnar i 

en karusell av åtgärder som aldrig leder någonstans. Att inte ha kontroll över sitt 

eget liv påverkar en människas KASAM i hög grad (Antonovsky 1991) och för att 

begriplighetskomponenten av KASAM ska ges möjlighet att utvecklas krävs att 

tillvaron är konsistent (Cederblad 1998:46), vilket den för Sara inte är.  En känsla av 

maktutövning blir också synlig. I Jacobsons (1998) text återkommer stadigt 

begreppet självbestämmande, där makten kopplas till medborgarnas frihet. Jacobson 

menar att villkoren för självbestämmande skiljer sig beroende på i vilken typ av 

välfärdsstat men lever i. Han skriver att ”frihet kan ju, i de olika statsformerna, på en 

gång vara såväl minimal som maximal och gälla såväl frihet från (t.ex. arbetslöshet) 

som frihet till (t.ex. självbestämmande)” (ibid. s.255). 

 

Saras missnöjdhet med institutioner blir tydlig i citatet nedan. Hon anser inte heller 

att någon lyssnar in hennes önskemål men känner ändå sig tvungen att följa det som 

andra bestämmer över hennes huvud, ett typiskt exempel på maktutövning samtidigt 

som det är samhällets krav på sina medborgare.  

För min del har inte AF gjort ett skit. Praktikerna har jag valt och fixat själv. De 

åtgärder AF har fixat är ju de som alla måste gå igenom, men de har inte gynnat mig. 

Det är inte anpassade efter individers behov. 

(---) 

Nu när man är arbetslös slussas man runt i olika åtgärder, men ingen frågar vad du 

vill det är bara ”du ska” annars är det adjö med bidrag. 

(---) 

… och alla dessa jävla instanser som jag varit på där åren bara slinker iväg. (Sara) 

 

Återigen blir även maktrelationen synlig. Problemet inom socialt arbete så som 

Jacobson (1998) ser det handlar om att maktinnehavares strävan till normalitet kan 

motsätta stödet till ett liv med högre grad av självbestämmande, för att istället bli ett 

tvång att dela maktens värderingar/livsformer. Det finns alltså en konflikt mellan 
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”det rätta” och självbestämmandet (ibid. s.255). Saras kommentar om förlorade år 

gör sig gällande i frågan om sammanhangskänslor utifrån perspektivet om KASAM 

då hon tycks uppleva en känsla av meningslöshet.  

 

Ibi är snart 25 år och man. Han invandrade till Sverige som 8-åring med sin familj. 

Nu studerar han en lärlingsutbildning men har under fyra års tid varit arbetslös och 

pendlat mellan att vara på praktikplatser till att vara helt sysslolös. Ibi har gått 

särskola sedan han kom till Sverige på grund av sin dyslexi och hans högsta 

utbildningsnivå är gymnasiesärskolan. Ibi berättade om ett minne han hade från sin 

första kontakt med arbetsförmedlingen: 

Så här är det... När jag gick sista året på gymnasiet så kom det en jävla mupp från 

arbetsförmedlingen som inte ens känner mig, som sa till mig att jag behöver 

arbetsträning när jag inte ens behöver någon jävla arbetsträning. (…) Jag berättade för 

min familj att arbetsförmedlingen vill att jag ska arbetsträna men att jag inte tänkte 

göra det. Men min familj sa till mig att jag skulle göra som hon sa och bevisa henne 

[handläggaren på arbetsförmedlingen] motsatsen. Så jag gick tillbaka till 

arbetsförmedlingen och träffade den kärringen… (Ibi) 

Jag frågade Ibi vad händelsen fick honom att känna och han svarade:  

Hon ville att jag skulle jobba i [namn på en organisation] och det är inte min grej. Jag 

vill inte städa jag vill jobba på hotell och restaurang. Men hon sa att jag inte skulle 

klara det. Det kändes som hon hade makt över mitt liv för att jag var tyst och inte sa 

vad jag ville. Jag visste inte vad jag ville då, men jag ville inte städa. (Ibi)  

 

Ibi upplever också att hjälpen från arbetsförmedlingen är knapp, och att han känner 

sig överkörd på så vis att ingen lyssnar på vad han vill och att han inte får välja och 

bestämma över sitt eget liv. Detta är en vanlig upplevelse från människor med en 

funktionsnedsättning då deras vilja och förmåga ofta underskattas, vilket 

Michailakis (2002) kopplar till arbetsmarknadens utbud och efterfrågan. I mångas 

ögon är funktionsnedsättning lika med totalt arbetsoförmögen, oavsett i vilken grad 

du är förhindrad, en sorts allmän stereotypisk uppfattning eller en social 

konstruktion (ibid. s.17). Detta är ytterligare ett exempel på att man som arbetslös 

kan känna sig maktlös i möten med olika institutioner och myndigheter. I detta fall, 

är det en fråga om maktutövning, då Ibi är i beroendeställning till sin handledare. 

Michailakis (2002) använder sig också av maktbegreppet och menar att 

arbetsoförmåga inte är egenskaper hos individer utan ”det är systemet som definierar 

vad de är” (ibid. s.17). Med det menar han att de som sitter på makten, i det här 
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sammanhanget rörande arbetsmarknaden, är de som definierar kraven på vad som 

klassas som arbetsförmögen i arbetssystemet.  

 

Therese är 31 år och har varit arbetslös hela livet sedan hon gick ut 

gymnasiesärskolan. Hon har från och till varit inskriven respektive utskriven på 

arbetsförmedlingen och har även deltagit i olika åtgärdsprogram. Therese har 

också praktiserat på ett par olika praktikplatser men inte lyckats få anställning där. 

Therese berättar hur hon känner kring situationen att ständigt arbeta utan lön: 

Det är frustrerande, för man sliter ändå och gör sitt bästa. Går upp tidigt på morgonen 

och arbetar i princip som alla andra fast gratis. Eller jag får ju aktivitetsersättning men 

det är inte samma sak. Det känns inte värdigt… Man får inte heller det minsta 

uppskattningen eller tack. De kunde ju åtminstone gett en chokladask eller något när 

man slutar.  

(---) 

Man känner sig inget värd. Det är som att man inte finns typ. Eller att man egentligen 

inte behövs. (Therese) 

 

Återigen kan Thereses kommentarer kopplas till en upplevelse att det finns någon 

som sitter på makten och definierar vilka som får lov att inträda på arbetsmarknaden. 

Therese är också missnöjd med sättet hon blir behandlad. Att inte få minsta 

uppskattning för sitt arbete kan kopplas till en låg känsla av sammanhang i aspekten 

att inte känna någon meningsfullhet.   

 

 

De arbetslösas upplevelse av allmänhetens synsätt och attityder gentemot dem  

Jag tror att vissa personer som man känner mer ytligt kanske tänker att man är lat. 

Men de personer som känner en på djupet vet att man vill jobba och ska man vara 

korrekt så ska man jobba och betala skatt… och bidra till samhället. (Robin) 

Robin visar på att han är medveten om normen om att arbeta när han understryker 

den svenska arbetsmoralen och vikten av att göra rätt för sig, men har även en 

allmän uppfattning att arbetslösa normalt sätt betraktas som lata. Denna uppfattning 

om arbetslösas lathet kan tolkas som ett normativt uttryck om hur man ska/bör vara 

som arbetslös för att passa in i denna typ av kategori och är något som alla fem 

intervjupersoner har påpekat i sina utsagor. Som redan nämnts i teoridelen 

aktualiserar normerna vissa beteenden hos individer och i detta fall handlar det 

förmodligen om informella normer som anger vad som är normalt respektive 
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avvikande beteende hos arbetslösa (Kumlin 2014:177). Andersson (2006:72) skriver 

att hur man blir behandlad som arbetslös inverkar på hur pass arbetslös man känner 

sig, men den erfarenheten lär samtidigt ut hur man normativt ska eller bör känna sig. 

Ibland är samhällssynen hård. Man drar alla över en kam” aja de är lata”. Men asså de 

vet ju inte. Jag vet ju folk som gör allt möjligt som arbetslösa [irriterad ton] ... De är 

glada, de är ute på gym och ute på promenad. Men ändå får de hjälp från 

försäkringskassan. Jag får ingen hjälp från försäkringskassan. De anser inte att jag är 

berättigad. (Sara) 

 

Man kan tolka Saras yttrande som om hon anser att man bör vara på ett visst sätt för 

att bli titulerad som arbetslös och hon godkänner själv inte att man uppvisar sig vara 

frisk och glad om man inte har ett arbete. Detta kan åter igen förstås utifrån 

normperspektivet, som beskrivs i teoridelen, på så vis att det finns en typ av 

informell regel om hur arbetslös ska uppträda. Men om vi tänker oss de människor 

som Sara berättar om som försöker klara av sin vardag, sysselsätta sig och må bra 

skulle man kunna resonera att deras sätt att uppträda är ett tecken på att de behåller 

en känsla av sammanhang. Detta eftersom de försöker hantera sin situation genom 

att skapa någon sorts meningsfullhet trots sin arbetslöshet. Har man en stark 

KASAM är man alltså mer benägen att hantera sin situation (Antonovsky 1990).    

Det känns som att folk inte tycker det är legitimt att inte jobba på grund av mina 

diagnoser med ångest och stress och allt det där... Det känns som att alla de år som 

jag har jobbat och slitit inte räknas då det är nuet som gäller. Det finns ett ordspråk 

som lyder man kan inte leva på gamla meriter, men det kan jag ju visst… Jag har ju 

jobbat i väldigt många år och skaffat mig erfarenheter… Men det känns som att alla 

bara tycker att det är nu som räknas och att det är en sån himla press på vad jag ska 

göra nu. ”Hur ska du gå vidare nu, vad är dit nästa mål?” (Sara) 

(---) 

Det som är störande är att folk alltid ska hitta anledningar till varför man är ledsen, 

”vad är orsaken, vad är anledningen” – Ja det finns väl mycket att vara ledsen över.. 

.jag tycker inte det är något konstigt. Det är konstigare om man inte kan… Det är bara 

det att det kan bli för mycket så man inte kan behärska det. (Sara) 

 

Här är ytterligare en kommentar som berör vad som egentligen är normativt godkänt 

att känna som arbetslös. Sara upplever det som att människor inte tycker att hon får 

lov att vara ledsen i sin arbetslösa situation, eftersom hon tror att människor tänker 

att hon borde arbeta. Andersson (2006) bemöter denna fundering på liknande vis och 

beskriver det som ”att känna sig arbetslös innebär att identifiera sig med kategorin 

arbetslöshet, som i sin tur är diskursivt reglerad som något negativt” (ibid. s.78). 
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Själva identifikationen blir på så vis i sig en stigmatisering som är nödvändig för att 

åstadkomma normalitet som arbetslös (ibid.). Med andra ord; man måste vara 

lidande för att vara förtjänt av samhällets stöd. Samtidigt skapar Saras sätt att 

resonera en känsla av att hon försöker motivera sin arbetslöshet. Genom att säga att 

hon kan leva på gamla meriter kan det spekuleras att Sara försöker legitimera att hon 

nu har anledning att vara arbetslös, vilket är ett tankesätt som utmärker Sara i 

förhållande till de andra intervjupersonerna, eftersom alla de andra individerna visar 

en stark vilja att arbeta.   

 

Bahar är en 44 årig kvinna från Kurdistan/Irak utan skolutbildning förutom fem år i 

grundskola i sitt hemland. Hon har bott i Sverige i 10 år och har studerat SFI tills 

hon fick sitt första barn och blev mammaledig. Bahar har under hela tiden varit 

arbetslös och har alldeles nyligen påbörjat sin första praktik. Hon har aldrig haft ett 

riktigt arbete utan har i sitt hemland arbetat hemma för att hjälpa sin mamma med 

olika sysslor. Bahar har två barn och en man som också är arbetslös. Hon berättar 

om hur hon upplever att andra tänker om att hon är arbetslös: 

Asså det är en sak om du säger du jobbar än om du säger du är arbetslös eller får hjälp 

från socialen. Man känner på detta. Och mina barn märker också detta. Min äldsta son 

säger till mig ”mamma varför du jobbar inte och varför jobbar inte pappa? Mina 

kompisars föräldrar jobbar. Men när mina kompisar frågar mig att vad mina föräldrar 

jobbar med så säger jag ingenting. Varför ni inte jobbar?” Och när jag fick min 

praktik så blev han glad och sa han ”Mamma du jobbar!” [skrattar]  

(---) 

De säger det är så svårt att hitta ett jobb. Någon frågar, det första är ofta ”vad du gör 

idag?” Det är viktigt med jobb. Kanske tänker andra människor vi är passiva eftersom 

vi är bara hemma, jag går inte ut men vad vi ska göra? (Bahar) 

 

Utifrån Bahars kommentar kan man utläsa många saker; dels att arbetslösheten 

påverkar relationer och familjelivet. Bahar menar på att arbete är viktigt för henne 

själv även i hennes roll som mamma, och om hon inte har ett arbete känner hon sig 

otillräcklig som förälder.  Det kan också handla om tillhörighet på så vis att man 

som arbetslös står utanför samhället eftersom man inte kan bidra till det. Andersson 

(2006:70) menar att denna känsla bottnar i den grundläggande moderna normen där 

lönearbete är ett av de informella kraven för ett medborgarskap. Eftersom lönearbete 

är så normativt i Sverige blir det kanske också vanligt att man i sociala sammanhang 

ställer just frågan, som Bahar nämner, vad man gör (underförstått vad man jobbar 
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med), som en slags bedömning och kategorisering av den andra personens identitet. 

Normer om föräldraskap är också något som skulle kunna påverka Bahars känslor. 

Att fråga någon om vad denne gör skulle kunna vara ett försök att skapa ordning 

genom att kategorisera. Det kan i vissa samhällskretsar ha att göra med social status 

men det behöver inte vara så. Att berätta att man är arbetslös behöver inte heller 

innebära att man blir utdömd, som i Ibis fall, som upplever att människor omkring 

honom har förståelse och stöttar honom när de får reda på att han är arbetslös: 

Då säger de bara: ”det kommer, det kommer” (Ibi) 

 

Samhällets kravfyllda tillvaro 

En faktor av stor vikt för att utveckla en känsla av sammanhang som är stark är att 

det finns balans mellan resurser och krav hos individen (Cederblad 1998:46). Enligt 

Sara ställer samhället för höga krav på henne: 

Lite som jag upplever sitter i en är samhället, att jobbet är nummer ett, oavsett din 

hälsa… bara du jobbar… Men nu funkar inte jag mer, jag kommer inte fixa det som 

jag gjorde. (…) Jag har ju blivit tvungen att tänka så som många här i samhället vill 

att man ska tänka, att bara du jobbar, bara du jobbar… jobba och jobba. Men jag är ett 

levande bevis på resultatet… Resultatet lönar ju varken mig eller samhället… (Sara) 

(---) 

Jag vill inte vara till last för samhället så jag gör mitt bästa. Det här är så laddat med 

prestationer i samhället. Jag kan känna många gånger liksom vad fan kräver ni av 

mig?  Har man till exempel funktionsnedsättning. Jag menar jag har ju gått på piller 

innan men jag ska väl inte behöva gå på en massa piller och vara nollad bara för att 

jag ska kunna jobba. Det är väl inte det livet går ut på? (Sara) 

 

Sara förlorar sin känsla av sammanhang då hon anser att hennes resurser inte 

motsvarar det som krävs av henne på arbetsmarknaden och åter igen synliggörs de 

svenska normerna om arbetsmoral på ett, för Sara, negativt sätt. Som redan nämnts i 

teorikapitlet har språket en stor inverkan på sociala normer då språket medför olika 

känsloladdningar och attityder som skapar normer. Det normingivande sätt som man 

i Sverige pratar om arbete skulle kunna tolkas som en stark känsloladdning som 

förmedlas genom språket. Saras kommentar om att inte vilja vara till last utgör en 

social norm, men samtidigt motsäger Sara sig själv när hon senare menar att hon har 

krav på sig, likt alla andra, som hon inte vill stå till svars för, vilket gör henne 

avvikande från normen i den sociala strukturen (Lindblom och Stier 2014).  
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Bahar pratar om orsaker till varför hon inte lyckas få jobb och menar att hennes brist 

på språkkunskaper är den främsta anledningen: 

Om jag söker ett jobb och det är andra svenskar som söker jobbet så får de ju 

jobbet eftersom de kan prata svenska (Bahar). 

 Bahar visar att hon förstår hur arbetsmarknaden är uppbyggd och är medveten om 

att hon inte har tillräckliga kvalifikationer för att få ett arbete, och hon sätter sig inte 

emot systemet. Främst menar hon att det är språket som hindrar henne från att 

lyckas, vilket gör henne stressad eftersom hon upplever att hon nu börjar bli för 

gammal för att lära sig språket ordentligt. Men Rydgren (2004) pratar i sin artikel 

om invandrare om att det inte alltid är nödvändigt att kunna ett språk för att arbeta, 

utan att det är samhället som bestämmer denna informella regel. Detta kallas 

Rydgren (2004:712) för institutionell diskriminering och han anger städjobb som ett 

exempel på denna typ av diskriminering. Företeelsen kan eventuellt även tolkas som 

en arbetsmarknadspolitisk maktutövning. Thomassen (2017) hänvisar till Focault 

som skriver om att diskurser är ”invävda i maktrelationer och språkliga 

avskiljningsmekanismer, som med hjälp av vissa kriterier på sanning och förnuft 

utestänger stora grupper människor” (ibid. s.138), vilket också kan härledas till en 

typ av exkludering på arbetsmarknaden.   

För att meningsfullhetskomponenten inom KASAM skall utvecklas måste 

människan känna att hon kan delta i beslut som rör henne (Cederblad 1998:46). Ibi 

vill exempelvis inte att det ska ställas krav på honom då han är medveten om att han 

då hamnar i en beroendeställning, vilket ännu en gång kan kopplas till maktutövning 

i relation till självbestämmande. I utdraget nedan från intervjun med Ibi ser vi Ibis 

resonemang kring hur det hade känts att få vara självförsörjande: 

Det hade varit det bästa asså... Man kan göra vad som helst, inte vara beroende av 

försäkringskassans pengar.  

(---) 

Jag vill inte att någon bestämmer över mig. Jag vill kunna klara mig själv. Vill jag 

resa så går jag och reser, jag vill inte behöva fråga någon om tillåtelse.  

(---) 

Det känns jobbigt. Att ta andras pengar. Jag vill tjäna mina egna pengar. Jag vill inte 

att någon ska bestämma över mig att jag inte kan göra det eller det.  



37 
 

 

Jacobson (1998) menar att makten blir synlig där motståndet finns och därmed har 

”makten även en direkt produktiv roll, den upprätthåller och skapar relationer”(ibid. 

s.259). Ibis önskan om att få vara självförsörjande kan relateras till att han gör ett 

motstånd mot de som har makten över hans ekonomi, samt en vilja att vara 

självständig, något som även Bahar har ett starkt begär efter: 

Jag kan säga att jag jobbar. Jag känner att jag kan klara det själv. Och barnen kan 

också säga. Man känner också att man slipper oroa sig för framtiden och man känner 

sig stolt. Jag behöver ingen hjälp heller från socialen.(Bahar) 

Bahar vill även hon vara oberoende av andras hjälp och utifrån hennes kommentar 

kan urskiljas att hon har ett begär att klara sig själv för att kunna känna stolthet och 

även att hennes barn ska känna stolthet över henne. Enligt Scheff och Starrin 

(2013:188) är stolthet motsatsen till skam och dessa två emotioner påverkar den 

sociala interaktionen och individens självkänsla mer än alla andra. Utifrån denna 

teori kan tänkas att Bahar känner skam över att hon inte har ett arbete och att hennes 

självkänsla skulle öka om hon arbetade.  

 

Att inte ha ett arbete att gå till 

Många uttrycker att en anledning till att ha ett arbete är att ha någonstans att gå till 

och för att inte bli uttråkad på livet. Det kan kopplas till KASAM och viljan att 

skapa meningsfullhet. Att inte ha någon specifik plats att vända sig till leder i 

Robins fall till att han tappar sina rutiner: 

Dagarna var tråkiga… Jag vaknade väldigt sent på dagarna… asså vände helt på 

dygnet… och umgicks med mina vänner, som också var arbetslösa. (Robin) 

 

Robins val av umgängeskrets under sina perioder av arbetslöshet är enligt 

Hedströms, Kolms och Åbergs (2003) forskning inte alls ovanlig då forskarna menar 

att arbetslöshet ”smittar” av sig på omgivningen och kan även ha en inverkan på hur 

länge man förblir arbetslös, samt att man i dessa kretsar slipper känna skamkänslor 

då alla befinner sig i samma situation.   

Det var jobbigt. Efter man tog studenten så tänkte man skönt att få slappa lite men sen 

så började det bli riktigt tråkigt att bara sitta hemma och inte göra någonting. Och det 

var bara Tråkigt tråkigt tråkigt.. Man var rastlös och ledsen ibland. Jag bara tänkte att 

jag ville jobba och att jag var trött på allting. (Ibi) 
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Rastlöshet är en annan vanlig upplevelse av arbetslösheten generellt hos 

intervjupersonerna. Pierre Gaëlle (2000:109) menar att långtidsarbetslöshet leder till 

ett reducerat social liv (man kan t.ex. inte delta i aktiviteter eller åka på semester) 

som resulterar i en känsla av att vara uttråkad och omotiverad. Effekten blir med 

andra ord att man blir isolerad. Bahar påpekar att livet inte blir roligt när man inte 

har ett jobb och hon förklarar detta såhär:  

 

Det känns som jag inte är vid livet därför jag inte gör någonting. Och jag letar efter 

jobb och det finns inget jobb. Jag kan inte hjälpa till, barnen därför jag inte har 

pengar. Och det är också så monotont, det blir också jobbigt när man inget gör 

någonting. Och speciellt när man har vänner som jobbar. De är hela tiden upptagna, 

inte som mig som är arbetslös och har inte något att göra. (Bahar) 

 

I Bahars fall blir hon påverkad av att hennes omgivning har arbeten att gå till, vilket 

blir en psykisk belastning för henne då hon jämför sig med sina vänner, vilket hon 

menar får henne att känna att just hennes liv inte blir särskilt meningsfullt. Detta kan 

också kopplas till Gaëlles (2000) teori om att man strävar efter arbete om de flesta i 

ens omgivning har arbete. Bahar tar även upp en annan aspekt av att konstant 

befinna sig i hemmet som handlar om att relationen med hennes man blir 

påfrestande: 

Och när vi är hemma så bråkar vi jätte mycket. När man är hemma hela tiden så det 

blir stress och man bråkar. När jag kommer hit och jobbar och jag är borta och sen 

kommer hem då blir jag gladare och han också. (Bahar) 

 

Arbetslösheten för Bahar tär på hennes familjesituation, eventuellt extra mycket då 

hennes man också är arbetslös och befinner sig mycket i hemmet också. I Saras fall 

bildas frustration och irritation när hon saknar sysselsättning och syfte med livet, 

något som kan kopplas till att man saknar ett sammanhang och därigenom saknar 

mening.   Andersson (2006:70) skriver i sin studie att utanförskapet kan beskrivas 

som en instängdhet som skapar känslan av bristande anknytning till den omgivande 

världen. Samtidigt påpekar Gaëlle (2000:113) att de negativa psykologiska 

effekterna beror på hur man har levt innan arbetslösheten samt vad man har för 

individuella egenskaper för att hantera svåra situationer, vilket här igen kan kopplas 

till KASAM i den aspekten att man kan ha en stark respektive svag KASAM. 

Svartvik och Nilsson (1998) skriver att personer med stark KASAM möter 
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prövningar med ”flexibla och ändamålsenliga copingstrategier och bekymrar sig 

mindre, eftersom de har en tilltro till att livet är meningsfullt, omvärlden är 

begriplig, och de flesta situationer är hanterbara” (ibid. s.60).  

 

 

Arbetslös = att känna sig värdelös och misslyckad  

Värdelöshetskänslorna är kanske en av det vanligast förekommande känslorna hos 

intervjupersonerna. Robin påpekar att alla hans försök som inte ger resultat gör att 

han känner sig värdelös, vilket tycks ha en utlösande effekt av andra negativa 

upplevelser så som skam och hopplöshet: 

Man kände sig mindre värd, inte helt värdelös asså men mer att man inte duger  

(---) 

Därför att jag har sökt så himla många jobb utan att ens få svar. Jag var tvungen att 

söka minst 10 jobb i veckan tror jag. Jag ändrade mitt CV, jag frågade folk om hjälp, 

det var ju skämmigt att fråga runt bland folk om jobb – det kändes så desperat.  

(---) 

Jag blir likgiltig och tappar hoppet. Det känns inte lönsamt så man skiter i vilket. Sen 

tappar man självförtroende och det leder ju till att man inte ens känner för att söka 

mer jobb.(Robin) 

När negativa känslor förstärks är det inte långt ifrån att bli likgiltig inför 

arbetsmoralen. En ihållande arbetslöshet sammanhänger bland annat med att 

långtidsarbetslösa kan minska sina ansträngningar att söka arbete. Detta benämns i 

många texter som passivisering hos den arbetslösa (Fletcher 2001, Janlert 2012, 

Mäkitalo 2006, Kokko et al. 2002). Rozenberg (2009) skriver i sin antologi att de 

människor som haft upprepade och långvariga situationer som de inte kan 

kontrollera lätt hamnar i ett tillstånd av ”inlärd hjälplöshet” (Rozenberg 2009:101). 

De blir passiva för att de känner sig maktlösa och betydelselösa, vilket självfallet 

påverkar deras anpassningsförmåga. Andersson (2006) kopplar värdelöskänslan till 

stigmatisering och skriver att om man hela tiden får nekande svar på ansökningar 

förstärks känslan av värdelöshet och ”bekräftar den fortsatta tillhörigheten till 

kategorin, vilket återigen visar hur själva kategorin blir stigmatiserande” (ibid. s.72). 

Stigman kan tänkas bottna i att individen känner sig på det sätt som är diskursivt 

reglerat för arbetslösa. Att identifiera sig som värdelös kan på så vis framstå som ett 

måste för att uppnå ”normalitet” inom kategorin arbetslös, eftersom normen lyder att 
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man som arbetslös måste vara lidande för att vara förtjänt av samhällets stöd. I en 

svensk studie undersöktes relationen mellan arbetslöshetens svårigheter och känsla 

av sammanhang genom att använda sig av en modell som kallades ”finansiell 

skam”, där resultaten visade att ju större finansiella problem man hade under sin 

arbetslöshet och ju mer en person kände skam över sin arbetslöshet desto lägre var 

personens känsla av sammanhang (Starrin et al. 2001). Skam har tidigare i texten 

tagits upp som en ”moralisk kompass” som enligt Scheff och Starrin (2013) ofta 

döljs i vårt nuvarande samhälle, eftersom det finns en informell norm som 

vidmakthålls om att människan ska vara självbehärskad och rationell. Författarna 

skriver att ”föreställningen om den självständiga individen både återspeglar och 

medverkar till att skam och stolthet undertrycks och döljs” (ibid. s.188). Robins 

känsla av skam över att söka hjälp för sin arbetslöshet kan således tänkas bottna i 

normer om att vara självständig.  

Sara uttrycker sig nedan såhär: 

Alltså jag kan ju säga så mycket att självkänsla och självförtroende har ju inte ökat 

med alla dessa misslyckanden. Ibland tänker jag också bara game over, jag ger mig. 

Jag orkar inte. Men ska jag vara ärligt så vill, det vill jag ju. Jag vill ju jobba… (Sara) 

Sara syftar sina misslyckanden till att hon tvingas in på olika praktikplatser som hon 

inte klarar av för att sedan få det bekräftat med ett misslyckande, vilket i sin tur 

förstärks inför nästa praktik på ett sätt som kan te sig som en självuppfyllande 

profetia. Att hamna i situationer som för individen blir ohanterliga kan tyda på att 

man har en svag KASAM, då en utav kriterierna för KASAM är hanterbarhet. 

Cederblom (1998) skriver att för att kunna utveckla hanterbarhetskomponenten 

måste det finnas en balans mellan ”över- och underkrav” (ibid. s.46), dvs. en balans 

mellan krav och individens resurser. Sara upplever för mycket krav som hon inte 

kan leva upp till, vilket för henne gör situationen ohanterlig. Därav kan tänkas att 

Sara känner sig misslyckad. 

 

Bahar, som efter tio års arbetslöshet i Sverige nu har fått en praktikplats, menar att 

hon känner stor skillnad från att vara arbetslös till att nu ha en praktik att gå till.  

 

Ja nu jag är mycket gladare. Ändå jag är trött också eftersom jag inte brukar jobba 5 – 

6 timmar och ändå ska jag jobba hemma också, så man blir trött. Men det blir roligt 
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också. Jag har kompisar här. Det blir mer meningsfullt när det finns något att göra och 

kan hjälpa andra. Det är bra. 

(---) 

Andra behöver mig. Jag är inte borta. Det känns roligt. Man känner det finns kontakt 

med andra människor. Vi pratar om problemen men vi skojar också och har roligt. 

(---) 

Som jag sa till dig jag känner mig levande. För att jag är hel, att jag finns. Och att mitt 

barn blir glad…(Bahar) 

 

Ännu en gång blir KASAM ett perspektiv som kan kopplas till Bahars utsaga. Att ha 

ett arbete och en sysselsättning ger inte bara en inkomst utan även ett sammanhang, 

en meningsfullhet så stark som meningen med livet i sig. Bahar verkar ha en balans 

mellan hennes resurser och kraven hon ställer på sig själv vilket gör att situationen 

på praktikplatsen blir hanterbar. 

 

Oro för framtiden  

En ganska så naturlig effekt av arbetslöshet är att inkomsten drastiskt minskar, vilket 

kan leda till oro för sin framtid. Robin och Bahar uttrycker detta såhär: 

 

Det handlar främst om ekonomi. Jag oroar mig för hur jag ska betala mina räkningar. 

Jag kan ligga vaken på nätterna för att jag inte vet hur räkningar ska betalas. (Robin) 

Ja alltså det som man tänker på är framtiden... När vi blir pensionärer. Det är lite 

pengar man får. Och sen är det barnen, jag kan inte hjälpa dem. De behöver kanske 

hjälp när de ska studera och gifta sig eller så. Och de pengar vi får från socialen är 

minimal. Vi kan inte åka hem till vårt hemland och hälsa på vår familj. Och så man 

känner sig inte själv. Om man jobbar det blir roligt. Det blir roligt att sen få pengar. 

(---) 

De säger att det finns så många gamla som är fattiga. Jag är också rädd för att bli 

hemma igen, det blir inte bra.(Bahar) 

Bahars oro grundar sig mycket i hennes roll som förälder och det ansvar som hon 

har för sin familj, både gentemot hennes äldre generation och hennes barn. Att vilja 

vara en bra förälder är också något som kan härledas till normer om vad som är rätt 

beteende av en förälder. Bahars känslor är inte orimliga om man tittar på Gaëlles 

(2000) studie som bland annat konstaterar att långtidsarbetslöshet främst hos fader i 

en familj kan leda till långvariga negativa effekter för barnen. Jag frågade Bahar hur 

det skulle kännas nu om hon fick ett jobb:  
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Jätte roligt, men också är jag lite rädd för att jag inte kan klara detta. Och när jag kom 

till praktiken var jag jätte orolig och tänkte och tänkte, eftersom det var mitt första 

”jobb”. Men nu är jag jätte glad och har roligt. (Bahar) 

Att ha varit borta länge från arbetsmarknaden, eller som i Bahars fall aldrig haft 

tillträde till den, kan göra en osäker på många plan. Man kanske inte vet hur man ska 

utföra sitt arbete på bästa sätt, hur man socialiserar sig eller hur man ställer krav på 

sin arbetsplats, vilket också kan skapa oroskänslor.  

 

Ohälsa  

Resultaten uppvisar också tendenser av samband mellan ohälsa och arbetslöshet. 

Några intervjupersoner ansåg nämligen att arbetslösheten påverkade hälsan negativt. 

Bahar hade exempelvis sömnsvårigheter och spänningshuvudvärk, samt upplevde 

sig stressad. I Robins fall förekom även episoder av missbruk, något som Janlert 

(2012) konstaterar är ett vanligt symtom kopplat till arbetslöshet oavsett om det 

framkallar eller är ett resultat av arbetslöshet. I Robins fall var det ett resultat av 

hans arbetslöshet: 

Jag har ju tagit droger men det är ju mitt eget fel, för att jag har mått dåligt för att jag 

inte har fått jobb. Men sen om jag inte hade tagit droger hade jag kanske lyckats lite 

bättre, jag vet inte... (Robin) 

För Bahar och Robin, som bägge numera har sysselsättning (dvs. praktik och 

arbete), har dessa symptom minskat eller försvunnit helt sedan de började sysselsätta 

sig. Att få komma ut i en sysselsättning tycks vara något som har positiva effekter 

för individen. Men för Sara är arbete i nuläget för överväldigande: 

Som det ser ut så är jag ju inte 25 år längre. (…) Min sjukskrivning utlöstes ju av mitt 

arbete på [namn på arbetsplats]. Det har ju funnit varningstecken som man har fått 

trycka undan så som stressyndrom… 

(---) 

Efter mitt senaste jobb har jag blivit extremt stresskänslig och kan inte klara av vilket 

jobb som helst. (…) Men jag offrar aldrig mer min hälsa för jobbet igen. (…) Jag får 

ju lätt ångest och det gjorde mig otrygg. Bara det här när man anländer till ett nytt 

ställe. Folket.. Miljön allt är nytt.. Personalen.. Jag fick näsblod, tappade hår och 

dessa symptom är ju inga goda tecken. (Sara) 
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I Saras fall blev arbetet i sig en orsak till psykisk ohälsa, vilket ledde till 

sjukskrivning och arbetslöshet. Likt Janlerts (2012) sammanfattning av sin forskning 

kan man här också dra slutsatsen att orsakssambanden mellan arbetslöshet och 

ohälsa kan gå åt båda riktningar, dvs. ohälsa kan orsaka arbetslöshet men kan även 

bli en effekt av arbetslöshet. Saras stressymptom kan relateras till Antonovskys teori 

om stresshantering där han påstår att låg KASAM leder till att man har svårt att 

hantera stress (Antonovsky 1990).   
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Avslutande diskussion  
Den här uppsatsen har ämnat att belysa olika perspektiv på 

arbetslöshetens inverkan på individers livssituation. Studien har behandlat olika 

teman om de arbetslösa individernas upplevelser och känslor vid arbetslöshet, vilket 

har bidragit till att aspekter som individerna själva har ansett vara viktiga och 

relevanta har kunnat framhävas. Ett kvalitativt arbetssätt har bidragit till att nya 

vinklingar och tankar har kunnat framhävas som kanske från början inte ens hade 

skänkts en tanke åt. Genom att analysera arbetslösas skildringar av hur de känner sig 

som arbetslösa kan man belysa förhållandet mellan kategori, makt och individ. 

 

Valet av individer från olika samhällsgrupper har utgjort ett bra representativt 

material för analysen och det har visat sig finnas en viss förståelse från 

intervjupersonerna rörande arbetslöshetens koppling till sina respektive 

samhällsgrupper som de tillhör. I relation till KASAM kan därför sägas att 

begriplighetskomponenten ofta är stark eftersom individerna tycks visa förståelse för 

att situationen på arbetsmarknaden är pressad, medan meningsfullhetskomponenten 

däremot upplevs vara låg hos intervjupersonerna. Individerna tycks förstå att deras 

brist på kunskaper och kvalifikationer på grund av sina respektive bakgrunder blir en 

nackdel i arbetssituationer. Robin visar till exempel förståelse för att han har svårt 

att få jobb eftersom han inte har rätt kvalifikationer samt har prickar i registret. 

Bahar menar på samma sätt att hennes brist på språkkunskaper försvårar hennes 

chanser på arbetsmarknaden, och Sara menar på att hennes mående och diagnoser 

försvårar för henne. I övrigt har kategoriseringen i urvalet inte haft en bytande effekt 

för individernas upplevelser och känslor kring arbetslöshet, utan det är istället 

snarare det faktum att man är arbetslös som orsakar detta. Det innebär att 

individerna inte verkar anse sig vara utanför samhället på grund av sin tillhörhet till 

en viss samhällsgrupp. Däremot finns en känsla av utanförskap för att man är 

exkluderad från arbetsmarknaden. Men skulle man exempelvis istället utreda orsaker 

till arbetslöshet så skulle dessa kategorier förmodligen vara mer aktuella och 

relevanta att framhäva.  

 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/4297
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/4297
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Som inte helt oväntat visar de negativa effekterna av arbetslösheten ha en påtaglig 

påverkan på individernas liv där de mest framträdande effekterna handlade om olika 

typer av negativa känslor rörande ens egen identitet (så som låg självkänsla och 

värdelöshetskänslor). Låg självkänsla är något som i sin led utvecklar andra negativa 

känslor så som skam och värdelöshet. Arbetslösheten visar sig också vara 

stigmatiserande eftersom situationen har direkt inflytande över hur personerna själva 

ser på sin identitet. Den identitet som intervjupersonerna ofta jämställer sig med 

uppfyller både de kriterier som de ansåg att andra människor hade om dom och 

samtidigt de som de hade om sig själv. En intressant fråga att forska vidare på är den 

om det är så att det är samhällets normer som skapar en stor del av de arbetslösas 

negativa känslor och därmed bidrar till att arbetslösheten upprätthålls hos dessa 

människor, snarare än att de arbetslösa själva känner sig misslyckade. En annan 

intressant tanke är i så fall att om de arbetslösa inte kände av de negativa känslorna 

och misslyckandet i lika hög grad skulle göra att de fortare kom in i 

arbetssammanhang igen. Även missnöjdhet och ilska som riktas mot samhället visar 

sig vara relevanta känslor, vilket i många fall också leder till en känsla av 

maktlöshet. Skulden läggs eventuellt på någon utomstående, oftast det politiska 

systemet och myndigheter, kanske av den enkla anledningen att det är de som sätter 

krav på individerna. Det leder i sin tur till att man förskjuter ansvaret till 

myndighetspersoner och får således en känsla av att förlora kontrollen över sitt egna 

liv. Som arbetslös har man ofta någon form av kontakt med myndigheter, som har 

makt att ta beslut om åtgärder och ekonomi rörande den arbetslösa. Maktrelationer 

blir då synliga och aktuella att studera i förhållande till arbetslöshet. Exempel på 

dessa maktrelationer är relationerna mellan arbetare och arbetarrörelse eller staten 

och medborgama. 

 

Normativa beteende och tankesätt tycks hänga starkt ihop med arbetslöshet både 

gällande hur man ska vara och hur man ska känna som arbetslös, och hur en 

medborgare bör vara. En spekulation kring grunden till individernas skam- och 

värdelöshetskänslor kan vara samhällets krav och den norm vi har i Sverige om att 

arbeta. Att vilja känna tillhörande och inkludering tycks ofta vara kopplat till en 

uppfattning om att man måste vara aktiv på arbetsmarknaden. Att inte vara en del av 

denna befolkningsmajoritet leder också till känslor som värdelöshet och utanförskap. 
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Som avslutande ord kan sägas att arbetslöshet kan bidra till sociala problem för 

individer, vilket gör fenomenet relevant för socialt arbete. Det som blir relevant kan 

delas in i tre delar. För det första blir det betydelsefullt ur ett socialpolitiskt 

perspektiv i exempelvis frågor rörande myndighetsutövares arbetsmodeller samt hur 

resursfördelningen ser ut. För det andra ger undersökningen en djupare inblick i hur 

utanförskapet från arbetsmarknaden ser ut på individnivå, vilket kan bidra till vidare 

forskning inom området. Sist kan man säga att en förståelse för hur arbetslösa 

individer känner sig kan medverka till att stigmatiseringen av arbetslösa minskar i 

samhället och allmänheten kan få en verkligare helhetsbild av människor som lever i 

arbetslöshet. 
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