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Sammanfattning 

Under perioden 1970-1989 existerade nästan inte fenomenet långtidsarbetslöshet i Sverige. I 

samband med den ekonomiska krisen under 1990-talet steg arbetslöshetssiffrorna rekordartat. 

Arbetslöshetssiffrorna sjönk något under det följande decenniet men har inte sedan dess gått 

tillbaka till forna låga nivåer. 

 

I TCO:s studie ”Jakten på superarbetskraften” från 2009 deltog 1 885 arbetsställen i landet 

från både den privata och den offentliga sektorn. Statistiken talar sitt tydliga språk då det 

visade att nästan hälften av cheferna var ganska eller mycket negativt inställda till att 

nyanställa långtidsarbetslösa personer. Samtidigt sker det förändringar i 

arbetslöshetsersättningarna i form av försämringar för de personer som står längst bort från 

arbetsmarknaden, vilket medför att dessa personer mår allt sämre.  

 

I Margareta Bolinders avhandling ”Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas 

upplevelser, handlingsstrategier och jobbchanser” från 2006 framkommer det att dessa 

försämringar inte har någon påverkan på arbetslösas förväntningar om att hitta ett arbete, 

jobbchanser, sökbeteende eller anspråksnivåer och att de skulle leda till att de arbetslösa 

snabbare får ett arbete. Bakom varje siffra och procent finns det en människa och det är dem 

jag ville låta komma till tals i den här studien.   

 

Syftet med min studie var att undersöka hur fyra långtidsarbetslösa kvinnor upplever sin 

situation i dagens samhälle. Datamaterialet har insamlats genom intervjuer där jag har fått ta 

del av kvinnornas upplevelser av sin situation som långtidsarbetslös. Resultatet visade på att 

en övervägande del av kvinnorna upplevde att kontrollen över deras eget liv var låg vilket 

resulterade i en känsla av maktlöshet. I möten med icke arbetslösa människor upplevde 

respondenterna ofta att dessa personer såg ner på dem på grund av deras arbetslöshet, samt att 

de saknade förståelse för deras situation eller inte orkade engagera sig. Den dåliga ekonomin 

var ett av huvudskälen till att kvinnorna ville ha ett arbete och det hörde till kvinnornas 

vardag att tvingas avstå från saker, till exempel tandläkarbesök. 

 

 

Nyckelord: långtidsarbetslös, skam, ekonomi, delaktighet, inflytande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

During the period 1970-1989 the phenomenon of long-term unemployment in Sweden is 

almost non-existent. In connection with the economic crisis in the 1990s the unemployment 

rate raised to a record. The unemployment rate fell slightly during the following decade but 

has since gone back to former low levels. 

 

In the TCO study Raiders of super labor force from 2009 participated 1885 workplaces in the 

country from both the private and public sectors. The statistics speak for themselves when it 

revealed that almost half of managers were fairly or very negative disposed towards recruit 

long-term unemployed persons. At the same time the changes in unemployment benefits is in 

form of deterioration for those who are furthest away from jobs, which means that these 

persons are deteriorating 

 

In Margaret Bolinder dissertation The importance of space for negotiating for unemployed 

persons experiences, strategies, for action and chances for obtaining a job from 2006 it 

becomes clear that these changes have no impact on the unemployed workers expectations of 

finding a job, job opportunities, search behavior or interest rates and that they would make the 

unemployed more quickly get a work. Behind each number and percentage, there is a person 

and it is them I wanted to let be heard in this study. 

 

The purpose of my study was to examine how the four long-term unemployed women 

experience their situation in society today. The data were obtained through interviews where I 

have had access to women's experiences of their situation as long-term unemployed. The 

results in my study showed that the vast majority of the women felt that control over their 

own life was low, resulting in a feeling of powerlessness. In the meetings with non-

unemployed people experienced respondents often that these persons looked down on them 

because of their unemployment, and that they lacked understanding of their situation or could 

not be bothered to get involved. The bad economy was one of the main reasons that women 

wanted a job and it heard to the women's daily lives have to refrain from things such as dentist 

visits. 

 

 

Keywords: long-term unemployment, shame, economy, participation, influence. 
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1. Inledning 

 

I TCO:s rapport ”Jakten på superarbetskraften” (2009) kan man läsa att under perioden 1970-

1989 så existerade nästan inte fenomenet långtidsarbetslöshet i Sverige. Under 1990-talet 

ledde den ekonomiska krisen till att andelen långtidsarbetslösa ökade explosionsartat. 

Siffrorna dalade något under det följande decenniet men har inte sedan dess gått tillbaka till 

tidigare låga nivåer. 

 

Vintern 2009 gjorde SCB en undersökning åt TCO:” Jakten på superarbetskraften” där SCB 

ställde ett antal frågor på arbetsplatser i landet. Syftet med undersökningen var att granska hur 

personer som tar rekryteringsbeslut, till exempel chefer, verksamhetschefer eller 

personalrekryterare ser på personers bakgrund när de ska nyanställa. Undersökningen 

skickades ut till cirka 2600 arbetsställen från både den privata och offentliga sektorn, av 

vilken 1885 besvarade enkäten. Undersökningen hade tidigare utförts under åren 2005 och 

2009 vilket gjorde att det nu fanns underlag för att även titta på attitydförändringar över åren 

och om de hade något samband med konjunkturläget. En av huvudfrågorna som ställdes i 

studien var: ”Finns det några förutfattade åsikter hos landets chefer när det gäller exempelvis 

sökandes sjukdomshistoria eller arbetslöshetserfarenhet? (sid18). Ses det som positivt eller 

negativt?” Det ingick åtta olika kategorier i studien varav långtidsarbetslösa var en av dem.  

 

Undersökningen visade att nästan hälften av cheferna var ganska eller mycket negativt 

inställda till att nyanställa långtidsarbetslösa, vilket var en ökning från 2007. Det var endast 

12 procent av cheferna som var ganska eller mycket positiv till att anställa en 

långtidsarbetslös person. Det är just denna grupp som utpekas från regeringen som den 

centrala när det kommer till de omfattande systemförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen. 

Undersökningen visade att chefernas attityder inte hade någonting med konjunkturläget i 

Sverige att göra vid tidpunkten för undersökningen. Det som däremot visade sig vid 

lågkonjunkturer var att arbetsgivarna försökte kringgå turordningsreglerna och göra sig av 

med de anställda som hade en bakgrund som arbetslösa. De negativa attityderna och 

värderingarna som fanns hos arbetsgivarna omsattes i handling som tog sig uttryck i en ökad 

social selektion. När så konjunkturen vände uppåt igen så riskerade dessa människor att bli 

fast i ett tillstånd av utanförskap på grund av chefernas negativa attityder vid nyanställningar 

(ibid.). 

 

I undersökningen framkom det att det har skett en kraftig försämring av a-kassan med höjda 

avgifter och sänkning av ersättningen. Detta har lett till att väl insatta forskare nu varnar för 

de sociala konsekvenserna och ifrågasätter de stora reformerna som har skett i 

trygghetsförsäkringen som har lett till en ökning av personer som befinner sig långt ifrån 

arbetsmarknaden, till exempel långtidsarbetslösa. Någonting som pekar på detta är 

kommunernas ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, det som förut kallades socialbidrag. 

Luleå kommuns kostnader för arbetslösa ökade med 19 procent under 2009 (ibid.).  

 

Antalet okvalificerade arbeten har minskat sedan krisen på 1990-talet vilket har fått 

konsekvenser för långtidsarbetslösa. Det är den snabba utvecklingen av teknik samt den 

globala ekonomins ökade krav på riskminimering och höga produktionsmål som ligger bakom 

detta. En konsekvens av arbetsgivarnas ökade kvalifikationskrav har blivit särskilt påtagligt 

för personer med endast grundskola som högsta utbildning (ibid.). 
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1.1 Problemställning   

Margareta Bolinder (2006) skriver i sin avhandling: ”Handlingsutrymmets betydelse för 

arbetslösas upplevelser, handlingsstrategier och jobbchanser” att ett frekvent förekommande 

argument i arbetslöshetsdebatten har varit att sänka nivåerna, för att på så sätt öka arbetslösas 

antal sökta arbeten och sänka deras anspråksnivåer på arbetena de söker.  Detta skulle leda till 

att fler skulle få ett arbete. Avhandlingen visade dock att arbetslösas förväntningar om att hitta 

ett arbete, jobbchanser, sökbeteende eller anspråksnivåer inte varierar med nivån av 

ekonomisk arbetslöshetsersättning. 

 

I TCO:s rapport ”Jakten på superarbetskraften” (2009) citeras det ett uttalande av professor 

Bengt Starrin: ”De som lever på socialbidrag befinner sig längst ned på statusstegen. Känslan 

av skam bryter lätt ned människor så att de känner sig som förlorare, de blir passiva och de får 

inte energi att vara aktiva på arbetsmarknaden” (sid 35). Arbetssökande tvingas att varje 

vecka söka ett visst antal arbeten som ett bevis på sin avsikt att vilja arbeta, utan att för den 

skull ha en chans att få det sökta arbetet. Detta leder i sin tur till ännu sämre självförtroende 

vilket ytterligare försvårar att ta sig in på arbetsmarknaden. Forskarna visar på att 

försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen inte bidrar att minska utanförskapet utan tvärtom.   

 

I TCO:s rapport ”Jakten på superarbetskraften” (2009) framkommer det att bara 12 av hundra 

arbetsgivare ställer sig positiva till att anställa långtidsarbetslösa personer, medan hela 48 

procent anger att de är negativa till att anställa långtidsarbetslösa. 

 

Uppfattningar om att arbetslösa inte ska ha bidrag för att det kan leda till dålig arbetsmoral är 

en uppfattning som blir allt vanligare. En vanlig föreställning är att det är de personliga 

egenskaperna och förhållningssättet till arbete som ligger bakom en persons arbetslöshet. Den 

uppfattningen är vanlig trots att studier visat att långtidsarbetslösa tillskrev vikten av att ha ett 

arbete högre än de som hade ett (Härenstam, Lundberg & Starrin, 1999).   

 

Statistiken visar tydligt att de flesta arbetsgivare är negativa till att anställa långtidsarbetslösa. 

Samtidigt sker det förändringar i arbetslöshetsersättningarna i form av försämringar för de 

personer som står längst bort från arbetsmarknaden, vilket medför att dessa personer mår allt 

sämre. Undersökningar har visat på att dessa försämringar inte har någon påverkan på 

arbetslösas förväntningar om att hitta ett arbete, jobbchanser, sökbeteende eller 

anspråksnivåer och att de skulle leda till att de arbetslösa snabbare får ett arbete. Bakom varje 

siffra och procent finns det en människa och det är dem jag ville låta komma till tals i den här 

studien.  

 

Jag har skrivit min studie i samarbete med Arbetslivsresurs. Arbetslivsresurs arbetar med att 

konkret hjälpa arbetsgivare att sänka långtidsfrånvaron, stödja medarbetare vid omställning 

och i behov av karriärväxling samt utveckla organisation och medarbetare. Arbetslivsresurs 

samarbetar med bland annat Arbetsförmedlingen och erbjuder ett effektivt stöd som är 

anpassat efter individen som hjälp för den arbetssökande tillbaka till arbetslivet. 

Arbetslivsresurs tillhandahåller en personlig coach som hjälper den arbetssökande ut till 

arbetslivet. Coacherna har bred kunskap och lång erfarenhet av arbetsmarknaden och vet var 

jobben finns (www.arbetslivsresurs.se).  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka hur långtidsarbetslösa kvinnor upplever sin situation som 

långtidsarbetslös i dagens samhälle.  

 Hur upplever långtidsarbetslösa kvinnorna sitt inflytande och sin delaktighet att kunna 

påverka sin situation? 

 Hur upplever de långtidsarbetslösa kvinnorna att andra människor ser på dem?  

 Hur upplever de långtidsarbetslösa kvinnorna den ekonomiska påfrestningen? 

1.3 Avgränsning  

Jag har avgränsat mig till långtidsarbetslösa äldre kvinnor för att kunna se eventuella likheter 

och skillnader av deras upplevelser av sin arbetslöshet. Till långtidsarbetslös räknas personer 

som har varit arbetslös i mer än sex månader. Samtliga kvinnor är bosatta i Norrbotten län 

vilket var en förutsättning då jag hade för avsikt att personligen intervjua dem.  

 

1.4 Disposition 

Studien börjar med en inledning där bakgrund, problemställning, syfte med 

frågeställningarna, avgränsning samt disposition ingår.  Sedan följer metod och genomförande 

som omfattar val av metod, urval av intervjupersonerna, intervjuer med förklaringar vad som 

ingår under teman samt intervjusituationerna, analysprocessen, etik och avslutas med 

reliabilitet och validitet. Därefter kommer tidigare forskning och en teoridel med relevans till 

studien. Empiriavsnittet innehåller fakta och begreppsförklaringar som använd i studien samt 

resultatet av intervjuerna uppdelat efter intervjuteman. Studien avslutas med en diskussion av 

intervjuerna med hjälp av teorierna och tidigare forskning samt slutsatser och förslag på 

fortsatt forskning.  
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2. Metod och genomförande 

2.1 Val av metod 

En metod används som ett medel för att lösa ett problem och erhålla ny kunskap (Holme & 

Solvang, 1997).  

  

Det finns tre olika metodologiska tillvägagångssätt inom samhällsvetenskapen, den kvalitativa 

och den kvantitativa metoden, eller en kombination av dem båda. Vilken metod forskaren 

väljer beror på vad frågeställningen är, vad det är som ska undersökas. Den kvalitativa 

metoden innebär att man inte vill generalisera någonting, utan inriktar sig på att få en djupare 

förståelse för någonting. Den kvantitativa metoden fokuseras på det generella och det 

genomsnittliga och använder sig av statistiska mätmetoder (Holme & Solvang, 1997). För att 

resultatet av studien ska bli så bra så möjligt är det viktigt att välja ett ämne som man själv 

finner intressant (Ejvegård, 2009). Jag var intresserad att undersöka långtidsarbetslösas 

upplevelser av sin arbetslöshet, och för att få en djupare förståelse av deras livssituation så var 

den kvalitativa metoden lämplig för min studie. 

2.2 Urval 

Vilken metod som är lämplig bestäms av frågeställningen (Trost, 2005). Då jag ville 

undersöka långtidsarbetslösa kvinnors upplevelser av sin arbetslöshet så var intervjuer ett 

lämpligt tillvägagångssätt. Min kontakt på Arbetslivsresurs samt hennes kollegor frågade runt 

bland deras kunder om det var någon som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Detta 

sätt att komma i kontakt med intervjupersoner som är lämpliga för studien kallas 

snöbollsurval eller kedjeurval (Bryman, 2002). En risk att låta någon annan sköta kontakten 

med intervjupersonerna kan vara att när man använder sig av ”nyckelpersoner” eller ”gate-

keepers” så kan den personen försöka styra valet av intervjupersoner som de vet har åsikter 

eller kunnande inom ämnet (Trost, 2005). Detta kan resultera i att personerna som deltar i 

studien är allt för extrema eller enhetliga vilket jag inte har kunnat se i min studie då 

intervjupersonernas familjesituation, bakgrund och åsikter skiljer sig åt, men att de fortfarande 

uppfyller mina kriterier: långtidsarbetslösa, äldre kvinnor. 

 

När man vid kvalitativa studier ska bestämma hur många personer som ska intervjuas måste 

det tas hänsyn till hur lång tid man har till sitt förfogande innan studien ska färdigställas. Det 

kan vara en fördel att begränsa sig till ett mindre antal intervjuer, cirka fyra till fem stycken, 

eftersom materialet annars kan bli svåröverskådligt. Om materialet blir för omfattande så kan 

viktiga detaljer gå förlorade. Det är viktigt att tänka på att det är kvalitén av intervjuerna som 

avgör hur bra resultatet blir, inte kvantiteten (Trost, 2005). Med tanke på detta valde jag att 

utföra fyra intervjuer.  

 

Den första kontakten med intervjupersonerna sker oftast via telefon och det kan då vara bra att 

tänka på vilken tidpunkt på dagen den kontakten sker för att inte störa intervjupersonen 

(Jacobsen, 1993). En respondent är en person som själv är innefattad i det som ska studeras 

till exempel en arbetslös person om upplevelsen av arbetslöshet ska studeras (Holme & 

Solvang, 1997). Efter jag hade fått kontaktuppgifterna till respondenterna från min 

kontaktperson ringde jag upp alla fyra respondenter. Jag informerade dem om vem jag var och 

att jag behövde personer att intervjua för min studie. Personen som ska bli intervjuad ska 

naturligtvis bli informerad om vad syftet med studien är, men man ska inte gå händelserna i 

förväg genom att avslöja de frågor som kommer att ställas (Trost, 2005). Jag berättade vad 

studien skulle handla om, och att det var deras tankar och upplevelser som jag var intresserad 

av att få ta del av.  



10 
 

2.3 Intervjuerna 
En intervjuguide innehåller de ämnen som studien berör samt strukturerar upp 

ordningsföljden på de ämnena. I den halvstrukturerade intervjuns guide finns det en översikt 

över vad som ska beröras i intervjun samt förslag till frågor (Kvale, 1997). Jag konstruerade 

en intervjuguide indelad i teman med öppna frågor där det fanns möjligheter för följdfrågor 

om jag kände att det behövdes (se bilaga 2). 

 

Bakgrundstemat handlade om familjesituationen, drömmar och planer respondenterna hade 

som ung. Utbildningsbakgrund, tidigare arbeten, arbetslöshetens längd och orsak. 

Nulägestemat innehöll frågor om vardagen, upplevelsen av sin arbetslöshet, hur det upplevs 

att söka arbete. Krav, hjälp och stöd från myndigheterna. Egenmakten, självbilden och 

upplevelsen av andra människors uppfattningar. Upplevelsen av att behöva berätta om sin 

arbetslöshet, negativt samt positivt med arbetslösheten. Praktikplats och upplevelsen av den.  

Framtidstemat berörde utbildning, chanser till ett arbete och resultatet av 

arbetsmarknadsåtgärderna. Framtidssynen och upplevelsen av framtiden.  

 

Det är viktigt att intervjupersonen känner sig trygg i miljön där intervjun ska äga rum och att 

intervjun kan ske med så få störningsmoment så möjligt. Det kan vara bra att den som ska 

intervjuas får bestämma var intervjun ska äga rum, men intervjuaren kan gärna ha några 

alternativ att föreslå (Trost, 2005). Eftersom mina intervjupersoner själva fick välja var de 

ville träffas så var platserna de valde de optimala för dem och att intervjusituationen därför 

kunde fungera på ett tillfredsställande sätt så möjligt. Det viktigaste var att de skulle känna sig 

avslappnade och kunna prata öppet vilket jag också fick intrycket av att de gjorde.  

 

Fördelarna med att spela in intervjuerna är att möjligheten finns att lyssna igenom materialet 

upprepade gånger för att höra på vad som sägs och hur det sägs. Det är lättare att koncentrera 

sig på frågorna och svaren då intervjuaren slipper föra anteckningar som sedan kan vara svåra 

att tyda. Nackdelarna kan vara att en del personer kan bli osäkra när de vet att de spelas in 

men att de flesta glömmer bort bandspelaren efter en stund (Trost, 2005). Jag spelade in alla 

intervjuerna med min mobiltelefon eftersom jag vet att ljudkvalitén blir mycket bra.  Jag 

förklarade för respondenterna att jag hade för avsikt att spela in intervjuerna av den 

anledningen att jag inte skulle hinna anteckna alla svaren de gav och att information då kan gå 

förlorad. Alla respondenterna gav sitt medgivande till detta.  

 

Innan jag började med intervjuerna så fick respondenterna läsa ett informationsblad (se bilaga 

1) med de forskningsetiska kraven. Jag informerade även respondenterna muntligen för att jag 

skulle vara säker på att de hade förstått. Vid intervjuns start ska intervjuaren informera om att 

det som sägs under intervjun är konfidentiellt och att respondenten identitet inte kommer att 

avslöjas i studien (Trost, 2005). 

   

Efter jag hade avslutat intervjuerna så tackade jag respondenterna och frågade om jag ansåg 

att det var nödvändigt fick komma med kompletterande frågor, vilket gick bra för samtliga. 

Enligt Ejvegård (2009) så kan detta vara bra då respondenten varskos att ytterligare kontakt 

kan komma att ske. Trost (2005) anser att intervjuaren praktiskt taget aldrig självmant ska 

erbjuda respondenterna ett exemplar av studien, men om detta görs är det mycket viktigt att 

man håller det man har lovat. Ejvegård (2009) menar att respondenten alltid ska erbjudas ett 

exemplar av studien eftersom det motsatta kan uppfattas som oseriöst. Jag behövde aldrig ta 

ställning till detta eftersom mina informanter frågade om det kunde få ta del av den färdiga 

uppsatsen vilket jag lovade att ordna.   
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Den första intervjun genomfördes i respondentens hem då det var en nödvändighet eftersom 

respondenten hade skadat sig och hade svårigheter att gå. Respondenten har inga barn och bor 

ensam och då intervjun skedde på morgonen så var det inte heller troligt att vi skulle bli 

störda. Intervjun fortlöpte utan att någonting störande hände och det underlättade för 

respondenten att intervjun skedde i hemmet och respondenten kunde sitta bekvämt med tanke 

på skadan. Den andra intervjun utfördes i Arbetslivsresurs lokaler där jag och 

intervjupersonen kunde sitta avskilt i ett rum och prata. Vi blev avbrutna vid ett tillfälle då en 

av personalen kom för att säga adjö, det skedde mycket snabbt och intervjusituationen 

påverkades inte av detta. Den tredje intervjun ägde rum hemma hos respondenten eftersom 

denne bor i en annan stad. Respondenten har ett hemmavarande barn om lämnade bostaden 

innan intervjun började och intervjun fortlöpte utan störande inslag. Den fjärde intervjun 

skedde i ett på förhand inbokat grupprum på universitetet då respondenten har barn. Intervjun 

skedde utan störande moment och miljön var bekant för respondenten då hon tidigare har 

studerat där.  

2.4 Analysprocessen 

När all data blivit insamlad påbörjades analysprocessen. Jag förde över intervjuinspelningarna 

från mobiltelefonen till datorn. Därefter avlyssnade jag inspelningarna och transkriberade dem 

ordagrant. Programmet i datorn är lätt att arbeta med då fram och tillbaka spolning och paus 

sköts med lätthet. Ljudkvalitén är mycket bra och jag hade inga svårigheter att höra vad 

respondenterna sa.  Kvalitativ data kan analyseras genom att läsa igenom det transkriberade 

intervjumaterialet ett flertal gånger. På det sättet kan man urskilja mönster som kan vara 

intressanta (Trost, 2005).     

 

Sedan är det dags att tolka materialet som har framkommit med hjälp av olika teorier eller 

begrepp för att kunna visa att det som framkommit är intressant (Trost, 2005). Jag läste 

igenom mitt material ett antal gånger och nyckelord plockades ut och kodades för att sedan 

delas in i mer övergripande teman (Miles & Huberman, 1994).  

2.5 Etik 

Innan jag genomförde intervjuerna fick respondenterna läsa igenom ett informationsblad med 

Vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav (bilaga 1), vilket jag också gick igenom muntligt 

för att försäkra mig om att de hade förstått. Huvudkraven är: 

1. Informationskravet: respondenterna informerades om syftet med rapporten. 

2. Samtyckeskravet: att allt deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. 

3. Konfidentialitetskravet: jag informerade deltagarna om att de skulle vara anonyma. 

4. Nyttjandekravet: materialet ska bara användas i detta sammanhang (www.vr.se).  

 

För att respondenterna ska förbli anonyma för läsarna har jag gett samtliga respondenter 

fiktiva namn. Jag har även utelämnat företagsnamn samt ett yrke som den ena respondenten 

varit verksam i, då detta yrke är något ovanligt. Jag har även utelämnat namn på 

respondenternas bostadsorter.  

2.6 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet 

Syftet i min studie var att undersöka hur långtidsarbetslösa kvinnor upplever sin situation i 

dagens samhälle. Då jag i min studie ville mäta upplevelsen av kvinnornas 

långtidsarbetslöshet var intervjuer ett passande instrument för det och att det gavs möjligheter 

för följdfrågor om jag ansåg att det var nödvändigt. Kvinnorna fick själv välja plats för 

intervjuerna vilket gjorde att de kände sig avslappnade och kände att de kunde vara ärliga och 

öppna i sina svar. Innan intervjuerna påbörjades hade jag informerat respondenterna om att de 
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skulle vara anonyma i studien vilket också bidrog till öppenheten i svaren. Det hände att 

respondenterna svarade, eller började prata om någonting annat, till exempel någonting jag 

hade frågat om tidigare eller svävade i väg i sina svar. Jag ställde då om frågan för att 

säkerställa att inte information skulle fattas efter intervjun.  Jag använde mig av samma 

intervjuguide som var utformad efter syftet med studien och mina frågeställningar till 

samtliga respondenter. Jag hade inga problem att höra vad respondenterna sa på 

inspelningarna eftersom ljudkvalitén var utmärkt och jag transkriberade texten ordagrant 

vilket ökade reliabiliteten.  

 

Validitet 

Med hög validitet avses att den som utför studien faktiskt mäter det man avser mäta 

(Ejvegård, 2009). Jag studerade tidigare forskning och studier för att komma fram till 

relevanta ämnen som jag ville undersöka. Jag utformade sedan en intervjuguide som jag 

använde till samtliga intervjuer. Då jag hade studerat tidigare forskning och studier om 

långtidsarbetslöshet så hade jag en klar bild av vad jag vill få besvarat med mina 

intervjufrågor. Intervjupersonerna var långtidsarbetslösa äldre kvinnor vilket medförde att de 

hade erfarenheter av det jag ville undersöka, till skillnad från yngre personer som inte har 

samma krav och förpliktelser och kanske fortfarande bor hemma. Intervjuutskrifterna 

tillsammans med begrepp och teorier som var relevanta för studien utgör grunden för 

underlaget i min analys. Jag använde mig av olika begrepp som framkom av analysen för att 

tolka det material som har framkommit från intervjuerna mot relevanta teorier.  

 

Ett tema som tydligt framkom då jag kodade intervjuerna var skam. Kvinnorna uttryckte sig 

ofta med ord som skämmigt, förnedrande och värdelös när de skulle beskriva hur de 

uppfattade att andra människor såg på dem. Den dåliga ekonomin var också en bidragande 

orsak att arbetslösheten kändes så betungande. När jag gjorde mina efterforskningar om 

vilken teori jag skulle använda mig av i min studie så hittade jag ekonomi – skam modellen. 

Den beskriver just det fenomen som mina respondenter gav uttryck för. I ekonomi - skam 

modellen är det relationen mellan hur hög den skamgörande upplevelsen är i kombination 

med hur påfrestande den ekonomiska situationen upplevs som undersöks. Det visade sig i min 

studie att den kvinnan som mest gav uttryck av skamgörande från andra och hade det mycket 

svårt ekonomiska mådde väldigt dåligt av sin arbetslöshetssituation. Den av kvinnorna som 

upplevde effekten av skamgörning från omgivningen som låg upplevde inte sin 

arbetslöshetssituation som speciellt betungande. Detta stämmer också överens med ekonomi – 

skam modellens hypotes att: ”ju högre den ekonomiska påfrestningen är under arbetslösheten 

och ju mer skamgörande erfarenheter man har som arbetslös, desto allvarligare blir de 

hälsomässiga och sociala konsekvenserna” (Jönsson, 2003, sid 46). Uppsatsen kan ses ha en 

hög validitet då de slutsatser som framkommer får stöd av den tidigare forskning som 

presenteras i uppsatsen. 
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3. Teorier och tidigare forskning 

3.1Teorier 

Empowerment, hjälp till självhjälp 

Begreppet empowerment inrättades i USA på 70-talet i samband med utvecklingsarbetet med 

särskilt utsatta grupper. Begreppet innebär att om en person ska kunna genomföra en varaktig 

förändring i sitt beteende så är en av utgångspunkterna hjälp till självhjälp, att tro på den egna 

förmågan. Något förenklat förklarat att lära någon baka i stället för att ge dem bröd 

(Kostenius & Lindqvist, 2006). De grundläggande delarna i empowerment är makt, kontroll, 

självtillit och stolthet och kan ses som ett sätt att skapa insikt och stärka egenmakten då makt 

ger möjligheter att påverka den egna situationen. Grundtanken i empowerment är att alla 

människor har lika värde och är kompetenta att styra över sina egna liv. För en person innebär 

detta möjligheten att fatta egna beslut för att inneha kontrollen över sitt eget liv (ibid.).  

 

Risksamhället, det allt mer individualiserade samhället.  

Under 60- och 70-talet förändrades den traditionella synen på utbildning. Innan hade personer 

som gick till en högre utbildning varit barn från familjer med en utbildningstradition, men nu 

började även barn till arbetare söka sig dit. Detta har lett till att en persons ursprung blivit 

mindre betydelsefull, du ska själv bestämma över ditt liv och vad du vill bli. Vilket har 

resulterat i att utbildning har blivit en form av selektion då det enda sättet att skaffa sig en 

högre utbildning är att klara av prov och tentamina vilket inte alla gör (Beck, 2000). 

 

Beck (2000) menar att en konsekvens av det allt mer individualiserade samhället är att 

personer som har blivit arbetslösa måste hjälpa sig själv och står ensamma, till skillnad från 

förr då arbetslösheten var ett gemensamt öde för människorna i samma klasstillhörighet. I 

dagens alltmer klasslösa samhälle har det gemensamma ödet förändrats till ett personligt öde. 

Dagens samhälle delas allt mer in i två olika grupper, den allt krympande gruppen som har ett 

arbete och den allt växande gruppen med de som är utan arbete, förtidspensionerade, tillfälligt 

anställda och de som aldrig lyckats att få ett arbete. Fastän alla riskerar att kunna bli 

arbetslösa, och fortsätta att vara arbetslösa, löper personer med ingen eller liten 

utbildningsbakgrund, kvinnor, äldre, invandrare, ungdomar och personer med arbetsoförmåga 

en större chans till detta. Enligt Beck så kan arbetslösheten missbedömas som någonting 

temporärt men efter upprepade misslyckade försök förvandlas till någonting permanent. 

Varefter personens misslyckande att skaffa sig ett arbete blir dennes egenskap. Personen 

känner sig värdelös och självförtroendet minskar (ibid.). 

 

Ekonomi – skam modellen 

1930-talets arbetslöshetsforskning handlade om ekonomiska svårigheter och visade på att 

arbetslösheten orsakade fattigdom och var den främsta orsaken till sociala och emotionella 

problem. Människor blev uteslutna från sociala sammanhang vilket ledde till sämre psykiskt 

välbefinnande vilket man även kan se tecken på i dagens arbetslöshet (Jönsson & Starrin, 

2000). 

 

Socialforskaren professor Bengt Starrin och hans kolleger vid Karlstad universitet har 

utvecklat ekonomi-skam modellen i mitten av 1990-talet. Ekonomi – skam modellen grundar 

sig på två teoretiska traditioner som sammankopplas. Modellens hypotes är: ”ju högre den 

ekonomiska påfrestningen är under arbetslösheten och ju mer skamgörande erfarenheter man 

har som arbetslös, desto allvarligare blir de hälsomässiga och sociala konsekvenserna” 

(Jönsson, 2003, sid 46). Modellen har används både i Sverige och Norge i studier av 

arbetslösa och har varit grunden för ett antal rapporter om arbetslöshetens följder (ibid.).  
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Ekonomisk påfrestning är ett operationellt begrepp som kommer från forskningen om 

ekonomiska omständigheters betydelse för hälsa och välbefinnande. Forskningens område 

innefattar traditionell fattigdomsforskning samt den moderna forskningen om stress (Jönsson, 

2003). Ekonomi – skam modellen behandlar det som i skiftande grad kan förloras när en 

person blir arbetslös, till exempel inkomster, social prestige och status. Det ekonomiska 

perspektivet som modellen uppmärksammar är lönens betydelse vilket omfattar den betydelse 

pengar har att bygga upp och behålla en viss levnadsstandard. Forskningen om 

arbetslöshetens ekonomiska aspekter har visat att ju allvarligare ekonomisk situation desto 

större är risken att drabbas av ohälsa. Den ekonomiska påfrestningen kan leda till att 

ekonomin fallerar och personen kan tvingas att sälja saker, låna pengar eller att räkningar inte 

kan betalas (ibid.). 

  

Det andra perspektivet som tas hänsyn till är den eventuella skammen en person känner för att 

vara arbetslös. Skamgörande effekter är ett sammanfattande begrepp som synliggör om 

personen blivit betraktad på ett nedvärderande sätt under arbetslösheten. Förutom att en 

person som har ett arbete får lön så uppfyller även arbetet en social funktion. Beroende på 

vilket arbete det handlar om så ger det status, anseende och respekt. Hur andra människor ser 

på den arbetslöses situation påverkar dennes identitet. Det är vanligt att arbetslösa känner att 

andra personer bedömer och värderar dem och att självbilden utmanas i mötet med andra 

människor och myndigheter. Detta kan framkalla känslor av ilska, skam och nedstämdhet 

(ibid.). 

3.2 Tidigare forskning 

Ekonomi – skam modellen 

I artikeln i tidningen Socialmedicinsk tidskrift kan man läsa om studien ”Varför blir 

arbetslösheten till en plåga för vissa men inte för andra?” ( Starrin, Forsberg, Jönsson & 

Rantakeisu, 1998), där analyseras sambandet mellan arbetslöshet och ohälsa utifrån ekonomi 

– skam modellen. 3 580 arbetslösa personer deltog i studien och resultatet visade på att det 

fanns ett starkt stöd för uppfattningen om sambandet mellan arbetslöshet och ohälsa. Det 

visade sig att ju högre ekonomisk påfrestning personen blivit utsatt för i kombination med 

erfarenheter av skam desto högre var ohälsan hos personen (ibid.).  

 

I Starrin & Jönsson undersökning: ”Ekonomisk påfrestning, skamgörande erfarenheter och 

ohälsa under arbetslöshet” (Arbetsmarknad och arbetsliv, 1998) deltog 1 294 arbetslösa. 

Resultatet var att drygt var femte arbetslös hade ohälsa som var relaterad till arbetslösheten, 

och då särskilt hos personer med hög ekonomisk påfrestning och med omfattande erfarenheter 

av att ha blivit skamgjorda av omgivningen. De personer i undersökningen som hade en liten 

eller ingen ekonomisk belastning och där omgivningens bemötande inte skam gjorde personen 

var ohälsan mycket liten (ibid.).  

 

Margareta Bolinders avhandling 

I Margareta Bolinders avhandling ”Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas 

upplevelser, handlingsstrategier och jobbchanser” från 2006, deltog 3 500 slumpmässigt 

utvalda arbetslösa. Endast personer som omedelbart kunde börja en anställning ingick i 

studien. Avhandlingens syfte var att studera hur arbetslösa personer upplever och hanterar 

arbetslössituationen och hur det hänger samman med de handlingsmöjligheter personerna 

faktiskt har.  
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Handlingsutrymmet på arbetsmarknaden sett från tre nivåer 

Arbetslösa personers möjligheter att få ett arbete betraktades i avhandlingen från tre nivåer: 

samhällsnivå, lokal nivå, individnivå. På samhällsnivån så växlade personernas 

handlingsmöjligheter med hur det såg ut på arbetsmarknaden, hur stor efterfrågan det var på 

arbetskraft.  På den lokala nivån skiftade personernas handlingsmöjligheter med tillgången på 

arbete på den lokala arbetsmarknaden. På individnivån varierade personernas 

handlingsmöjligheter med personliga erfarenheter och egenskaper som till exempel 

utbildning, arbetslivserfarenhet, kön, ålder, hur länge personerna hade varit arbetslösa och 

invandrarskap. En långtidsarbetslös person riskerade att få en negativ stämpel på sig och deras 

långa tid som arbetslös innebar en försämring av deras personliga meriter (ibid.). 

 

Arbetslösa löpte också en risk att uppdelas efter kön när de sökte arbete vilket innebar för 

kvinnor att de oftare sökte sig till arbeten inom den offentliga verksamheten där till exempel 

tillfälliga anställningar är vanligt och därmed risken för arbetslöshet hög.  Åldern hade också 

en betydande roll när det kom till arbetslösas chanser till jobb. Risken att bli arbetslös var 

störst för ungdomar och minst för äldre men ungdomarna hade högre chans att få en 

anställning. Att vara arbetslös innebär att personen har avgränsade tillgångar till både 

ekonomiska som sociala resurser. Ju högre en arbetslös person värderar vikten av att ha ett 

arbete desto sämre mår de i sin arbetslöshetssituation (ibid.).  

 

Individuella strategier att hantera arbetslöshet 

Individuella strategier som arbetslösa använder sig av för att hantera sin arbetslöshet brukar 

nämnas i termer av coping. Individuella emotionella copingstrategier innebär att personer 

försöker anpassa sina känslor för att klara av att hantera sin situation genom acceptans och 

anpassning av sin arbetslöshet, en sekundär kontroll. En faktor som påverkade arbetslösa 

personers psykiska hälsa till det bättre var hos de personer som upplevde att de hade kontroll 

över arbetslöshetssituationen, till skillnad från de personer som inte upplevde detta. Nivån av 

reaktioner på stress kunde reduceras av känslan av att ha sekundär kontroll genom att 

acceptera sin arbetslöshetssituation (ibid.).  

 

Anpassningsstrategier hos arbetslösa 

Anpassningsstrategier förekom hos vissa arbetslösa, de sökte inte arbete och detta var 

vanligast bland personer med låg arbetsmoral och de som mådde mycket bra. Ett annat tecken 

på anpassning är att den psykiska välmågan blev bättre bland personer som varken räknar 

med att hitta att arbete eller fått ett arbete. Den gruppen som har anpassat sig till sin situation 

var dock mycket liten. Personer som bodde på platser där arbetslösheten var hög, personer 

med stark ortsbestämd tillhörighet och arbetshandikappade hade en majoritet i den gruppen. 

Deras välmående kunde höra ihop med social integration, till exempel att deras partner hade 

ett arbete på orten viket begränsade den geografiska rörligheten, vilket kunde göra att 

arbetslösa anpassade sig till sin situation (ibid.).  

 

Aktiveringsstrategin 

De arbetslösa som förväntade sig finna ett arbete var också de som sökte flest jobb, vilket 

pekade på ett samband mellan personernas förväntningar och hur hög aktivitet personerna 

hade i sitt jobbsökande (ibid.). 

 

Någonting oväntat som framkom i avhandlingen (Bolinder, 2006) var att långtidsarbetslösa 

hade förväntningar att hitta sig ett arbete i högre grad än korttidsarbetslösa, trots att 

långtidsarbetslösa personer har de lägsta jobbchanserna. Det framkom också att sökaktiviteten 
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varierade med personernas psykiska välbefinnande där de som söker arbete mest aktivt mår 

sämst, vilket visar på att de som värderar ett arbete högst också mår sämst av sin arbetslöshet.  

 

Resultatet från studien visade att arbetslösa personer anpassar sitt handlande efter situationen 

de befinner sig i (ibid.). 
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4. Empiri 

4.1Fakta och begreppsdefinitioner  

Den andra februari 2011 ändrade Arbetsförmedlingen begreppet arbetslösa till öppet 

arbetslösa i deras statistikredovisning. En person som är öppet arbetslös är arbetssökande och 

inskriven hos en arbetsförmedling. Personen deltar inte heller i ett arbetsmarknadspolitiskt 

program. En person räknas som långtidsarbetslös om denne är över 25 år och har varit anmäld 

på Arbetsförmedlingen i minst sex månader och under den perioden inte har arbetat eller 

deltagit i ett program med aktivitetsstöd. Arbetslöshetsförsäkringen är till för att personer som 

är arbetssökande ska kunna få ekonomisk ersättning under perioden det tar att söka och få ett 

nytt arbete. Försäkringen omfattar alla som arbetar i Sverige (www.arbetsformedlingen.se). 

 

För att en person ska ha rätt till arbetslöshetsersättning finns det vissa grundvillkor som måste 

uppfyllas. Den arbetssökande måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att kunna 

ansöka om ersättning. Den arbetssökande är skyldig att vid de tidpunkter som 

Arbetsförmedlingen beslutar kontakta Arbetsförmedlingen. Om personen inte gör detta kan 

denne bli avanmäld. En avanmälan innebär att ingen arbetslöshetsersättning betalas ut innan 

personen på nytt anmäler sig till Arbetsförmedlingen. Personen ska kunna ta ett arbete som 

omfattar minst tre timmar/dag och i genomsnitt minst 17 timmar/vecka, och vara villig att ta 

alla slags arbeten som personen kan utföra. Om hinder föreligger för att personen ska kunna ta 

ett visst arbete ska det dokumenteras i handlingsplanen som Arbetsförmedlingen upprättar. 

Om inga sådana godtagbara hinder, enligt reglerna för arbetslöshetsförsäkringen föreligger, 

måste personen vara beredd att från första dagen söka lämpliga arbeten inom alla 

yrkesområden och över hela landet. Detta kan innebära att personen måste veckopendla eller 

flytta (ibid.).  

 

Tillsammans med Arbetsförmedlingen ska den arbetssökande upprätta en handlingsplan där 

det ska ingå uppgifter vilka åtgärder som ska göras för att personen snarast ska få ett arbete. 

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som gäller under den tiden det tar för 

den arbetssökande att hitta ett nytt arbete. Det betyder att den arbetssökande måste vara aktiv i 

sitt arbetssökande för att så snabbt så möjligt komma ut på arbetsmarknaden. Den 

arbetssökande är skyldig att redovisa vilka arbeten som personen har sökt. 

Arbetsförmedlingen ska ta hänsyn till den arbetssökandes utbildning och yrkesbakgrund men 

ett arbete kan bedömas som lämpligt för personen även om det skiljer sig från vad personen 

har arbetat med tidigare eller personens yrkesutbildning. Vilka arbeten som anses som 

lämpliga för den arbetssökande att söka är det Arbetsförmedlingen som avgör. Om det 

föreligger medicinska hinder varför en arbetssökande inte kan ta ett arbete ska detta styrkas 

med ett läkarutlåtande där det framkommer varför den personen inte kan utföra det erbjudna 

arbetet (ibid.). 

 

Arbetslöshetsersättningen betalas ut med högst fem dagar/vecka måndag – fredag i högst 300 

dagar.  Om personen är förhindrad att ta ett arbete genom till exempel sjukdom eller arbetar 

en del av veckan, så minskar antalet ersättningsdagar. Hur stor dagpenningen blir beror på hur 

mycket personen arbetat innan och vilken inkomst personen har haft. Det är regeringen som 

beslutar om hur hög dagpenningen och grundbeloppet ska vara. Det är arbetslöshetskassan 

som tar beslut om en arbetssökande har rätt till, och vilken ersättning som ska betalas ut.  

Om en arbetssökande tackar nej till ett bedömt lämpligt arbete eller arbetsmarknadspolitiskt 

program, så måste personen ha godtagbara skäl. Detta leder annars till nedsatt ersättning 

under en period (ibid.). 
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Jobb- och utvecklingsgarantin 

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett arbetsmarknadspolitiskt program för personer som har 

varit arbetslösa en länge tid. Meningen med programmets är att hjälpa dessa personer att 

återgå till arbetsmarknaden. Jobb- och utvecklingsgarantin infördes 2 juli 2007 och hade efter 

två år haft 117 000 deltagare vilket gör det till det största av Arbetsförmedlingens program. 

Programmet erbjuder förstärkt stöd och aktiviteter som är anpassade efter individens behov. 

När en person har varit arbetssökande i mer än 300 ersättningsdagar, och tiden med 

arbetslöshetsersättning har löpt ut, så anvisas personen till jobb- och utvecklingsgarantin. 

Jobb- och utvecklingsgarantin är indelad i tre faser. Det finns ingen tidsbegränsning för hur 

länge en person kan vara med i jobb- och utvecklingsgarantin. Det är först när deltagaren får 

en anställning eller påbörjar en utbildning som utträde sker (www.arbetsformedlingen.se). 

 

Fas 1 pågår i högst 150 ersättningsdagar. Syftet med den är att kartlägga den arbetssökandes 

personliga behov samt hjälpa till och stödja i arbetssökandet. Aktiviteter som äger rum i Fas 1 

är kartläggning, planering, förberedande aktivitet samt jobbsökaraktivitet med coachning. 

Jobbsökaraktiviteter med coachning är den aktivitet som ska vara huvudsysselsättning för den 

arbetssökande under Fas 1 och ska förstärka deltagarens färdigheter i att söka arbeten vilket 

kan vara att förbättra sitt CV och personliga brev. Coachningen kan ske hos 

Arbetsförmedlingens eller hos en kompletterande aktör. När möjligheterna till att hitta en 

anställning har utretts i Fas 1 och deltagaren fortfarande är arbetslös går denne vidare till Fas 

2 (ibid.). 

 

Det finns ingen tydlig tidsgräns mellan Fas 1 och Fas 2 utan den bestäms olika från person till 

person. Fas 2 avslutas efter 450 dagar med ersättning. Syftet med Fas 2 är att förstärka 

deltagarens kontakt med arbetsmarknaden genom aktiviteter. Aktiviteterna ska i huvudsak 

vara förlagda till en arbetsplats i form av arbetspraktik, arbetsträning, förstärkt arbetsträning, 

och Lyft. Jobbsökaraktivitet med coachning kan fortfarande pågå i Fas 2. Meningen med 

arbetspraktiken är att deltagaren ska få en anställning på praktikplatsen och inriktas därför på 

arbetsgivare som har ett rekryteringsbehov. Aktiviteten kan också vara till för att ge 

deltagaren en ny yrkesorientering. Sen den januari 2010 ingår även aktiviteten Lyft i Fas 2. 

Den aktiviteten äger rum på en arbetsplats och innebär att deltagaren under tre till sex 

månader har en så kallad aktiveringsplats hos en arbetsgivare. Efter att 450 ersättningsdagar 

har passerats går deltagaren in i Fas 3. I den fasen erbjuds Sysselsättning hos anordnare och 

har till syfte att förstärka personens kontakt med arbetsmarknaden. Aktiviteten kan förläggas 

hos en privat eller offentlig anordnare (ibid.). 

 

Kompletterande aktörer inom jobb- och utvecklingsgarantin 

Cirka ett år efter införandet av jobb- och utvecklingsgarantin infördes på direktiv från 

Regeringen möjligheten för privata företag att agera som kompletterande aktörer inom 

programmet. Företagen går in under en period och tar över Arbetsförmedlingens ansvar för 

den arbetssökande. De kompletterande aktörerna ska fungera som komplement för att 

förbättra Arbetsförmedlingens egen verksamhet. Vid en placering hos en kompletterande 

aktör övertar aktören ansvaret för deltagaren. Hos den kompletterande aktören får deltagaren 

ta del av olika aktiviteter till exempel att formulera ett personligt brev, träna på 

intervjusituationer eller sätta ihop ett CV. Syftet med aktiviteterna är att stärka individen i sitt 

arbetssökande (ibid.). 

 

Huvudtanken med införandet av kompletterande aktörer var att nya arbetssätt och 

arbetsmetoder skulle införas. Generellt finns det tre olika typer av tjänster som har 

upphandlats hos dessa aktörer. Det är Aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin, 
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Aktiviteter för utrikes födda inom jobb- och utvecklingsgarantin samt Förstärkt 

jobbcoachning. Alla dessa tre aktiviteter har till syfte att stimulera deltagaren i 

arbetssökandet. Aktören har också möjlighet att ordna praktik eller arbetsträning om det 

bedöms som lämpligt för att göra det lättare för deltagaren att få ett arbete.  Regeringen har 

inte gett några riktlinjer när det gäller vilka deltagare som ska hänvisas till kompletterande 

aktörer, det beslutet fattas av Arbetsförmedlingens handläggare. Deltagaren kan komma med 

önskemål, men får inte tacka nej till aktivitet hos en kompletterande aktör. Aktören är skyldig 

att ta emot alla deltagare som Arbetsförmedlingen hänvisar. När deltagaren kommer till den 

kompletterande aktören så ska deltagaren gemensamt med den kompletterande aktören 

upprätta en planering. Aktören är skyldig att registrera händelser som kan påverka 

Arbetsförmedlingens handläggning av ärendet till exempel om deltagaren frångår 

planeringen. Deltagaren ska under hela planeringstiden vara aktiv i sitt jobbsökande och 

redovisa detta till aktören, dessutom så ska deltagaren söka arbeten som Arbetsförmedlingen 

hänvisar till samt redovisa till dem (ibid.). 

 

Arbetslivsresurs organisation 

Arbetslivsresurs AR AB utvecklades 2005 genom en sammanslagning av Arbetslivstjänster 

och Samhall Resurs AB. Arbetslivsresurs AR AB är ett publikt bolag som ägs av staten med 

visionen ”Vi är ledande på att skapa hållbara organisationer genom att utveckla människor”, 

och syftet är att minska ohälsotalen i Sverige. Arbetslivsresurs är uppdelat i fyra 

affärsområden, Nord, Öst, Syd och Väst. Varje område har en affärsområdeschef med intäkts, 

kostnads- och personalansvar. Säljchefer, säljledare, samordnare och konsulter som har 

dagliga kundmöten med ändamål att utveckla människors potential. Stödresurserna består av 

ekonomi, IT, HR, affärs- och tjänsteutveckling, kvalitet samt kommunikation. 

Arbetslivsresurs har cirka 250 medarbetare på 40 orter över hela landet. Arbetslivsresurs 

anlitas av statliga organisationer som till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, 

landsting och kommuner, liksom privata företag och organisationer som står inför 

organisationsförändringar. Arbetslivsresurs har dessutom en stöttande verksamhet för fackliga 

företrädare (www.arbetslivsresurs.se). 

 

Arbetslivsresurs samarbete med Arbetsförmedlingen 

Arbetslivsresurs är en så kallas kompletterande aktör i rehabiliteringsfrågor och jobbcoach i 

samarbete med Arbetsförmedlingar i hela landet. Målet med samarbetet mellan 

Arbetslivsresurs och Arbetsförmedlingen är att anpassa stödet efter individen för att denne så 

snabbt så möjligt ska kunna komma tillbaka på arbetsmarknaden. Hos Arbetslivsresurs får den 

arbetssökande en personlig jobbcoach med bred kunskap och lång erfarenhet av 

arbetsmarknaden, och som vet var jobben finns. Stödet anpassas efter varje person och dennes 

förutsättningar och önskemål. Den arbetssökande får också en möjlighet till praktik på 

arbetsplatser vilket kan resultera i en anställning samt en chans att vara med i en jobbklubb. 

Den arbetssökande erbjuds också tillgång till nätverk bland företag, myndigheter och 

organisationer som söker personal samt en möjlighet att träffa bemannings- och 

rekryteringsföretag. Den arbetssökande får också hjälp och kunskap i hur man skriver ett CV 

och ansökningshandlingar samt råd, tips och träning inför anställningsintervjuer (ibid.). 
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4.2 Intervjuerna  

Intervjuerna redovisas utifrån tre intervjuteman: 

 Bakgrund 

 Nutid 

 Framtid 

Margareta 

Bakgrund 

Margareta är 51 år och född och uppvuxen i en stad i Norrbotten. Hon är särbo och har inga 

barn, men har sin gamla mamma i närheten som hon hjälper mycket. När Margareta var 

tonåring ville hon bli gymnastiklärare och hade höga betyg i ämnet. Som barn följde 

Margareta ofta med när hennes mamma hade städning av kontor på kvällarna, och där väcktes 

också hennes intresse för kontorsarbetet. 

 

Margareta har gått tvåårig social linje. Hon hade funderingar på Kontor och 

distributionslinjen, men valde inte den på grund av att hon kände en osäkerhet om hon 

verkligen ville arbeta på kontor. Direkt efter gymnasiet gjorde Margareta en praktik på ett 

daghem. Mot slutet av praktiken besökte hon Arbetsförmedlingen och fick genom dem ett 

vikariat på en tidning vilket blev hennes första arbete. Margareta har sedan dess haft ett flertal 

olika anställningar men alla inom kontorsverksamheten eller som växeltelefonist.   

 

Margareta utbildade sig år 2000 till läkarsekreterare och arbetade som det under en period. 

Hennes arbetsuppgifter förändrades efter ett tag vilket innebar att vårddokumentationen togs 

bort och hon fick istället titeln teamsekreterare. Efter det utförde Margareta kontorssysslor där 

hon hjälpte både läkarna, psykologerna, sjuksköterskorna, sjukgymnasterna och 

arbetsterapeuterna. Det arbetet var hennes sista innan hon blev arbetslös. Anledningen till att 

Margareta har blivit arbetslös är nedskärningar, eftersom företagen där hon har haft 

anställning har omorganiserat.  

 

”Kontorsjobb finns ju inte längre, jag har ju blivit permitterad överallt där 

jag har varit.” 

 

Margareta berättar att eftersom hon saknar ekonomiutbildning så har det varit svårt för henne 

att få ett arbete då yrket som kontorist innebär andra arbetsuppgifter nuförtiden. 

 

”Det är kontor, jag har ju inte läst ekonomi och sånt så jag menar nu är det 

ju kört.” 

 

Margareta har även arbetat som växeltelefonist men känner att hon saknar de 

språkkunskaperna som krävs för att kunna få ett arbete som det.  

 

Margareta slutade sin sista anställning i slutet av 2007. Hon blev egentligen uppsagd redan 

2003 på grund av omorganisering men fick förlängning av sin tjänst. Den sista tiden av sin 

anställning hade Margareta en placering på en annan arbetsplats för att arbeta som 

läkarsekreterare. Meningen med placeringen var att undersöka hur mycket av terminologin i 

vårddokumentationen som Margareta kom ihåg, eftersom den arbetsuppgiften tidigare hade 

plockats bort från hennes tjänst. På arbetsplatsen som Margareta blev placerad hade det 

förväntat sig en vikarie som kunde vårddokumentation vilket Margareta ansåg som ett 

missförstånd. Margareta fick då sluta på arbetet och det startades en utredning som pågick i 
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cirka ett år. Under utredningstiden gick Margareta hemma med betalning. Efter utredningen 

blev hon placerad på en vårdcentral i ett halvår där hon skulle pröva att arbeta som 

läkarsekreterare. Hon upplevde tiden på vårdcentralen som jobbig och att det inte var någon 

som brydde sig om henne.  

 

”Jag kände ju att inte går det, jag skulle ju ha behövt en repetition av 

terminologin, det var ju den. Sen var det ju utländska läkare och så, ja det 

var jättejobbigt.”  

 

Efter tiden på vårdcentralen skulle Margareta vara hemma med lön i ett halvår men det 

bestämdes då att hon skulle genomgå en operation. Efter operationen blev Margareta 

sjukskriven en period och började sedan stämpla i februari 2009, men hon har egentligen inte 

haft en anställning sedan 2007. Den ekonomiska situationen upplevde Margareta som 

förfärlig då hon började stämpla. Hon menar att det är tur att hon har ett så pass billigt boende 

för annars skulle ekonomin aldrig gå ihop.  

 

Nuläge 

Margareta menar att hon är van att vara tvungen att avstå från saker men menar samtidigt att 

hon inte har något val.  Hon berättar att hon blev tvungen att gå till tandläkaren då hon 

drabbades av tandvärk och tack vare att hon hade haft ett sommar jobb så kunde hon betala 

räkningen från tandläkaren. För att vardagen ska ha rutiner så kliver Margareta upp samma tid 

varje morgon. Hon berättar att dagarna går ganska fort och att hon ofta hjälper sin mamma 

med handling och läkarbesök. Margareta berättar att hon inte upplever arbetslösheten 

annorlunda nu än när hon nyss hade blivit arbetslös men att det har med hennes operationer 

att göra. Hon anser att om hon ”bara” hade blivit arbetslös och sökt arbete på en gång så hade 

hon nog haft ett arbete i dag. Hon förklarar att i och med att hon var tvungen att operera sig 

med sjukskrivning som följd har tiden som gick fram tills idag blivit längre.  

 

”Men det är ju det som känns så jobbigt, hur förklarar man att, jaha du har 

inte haft ett jobb sen 2007. När de då läser då hamnar man i den där högen: 

det där är ingenting.”  

 

Margareta upplever att det ofta kan kännas förnedrande att söka arbete. Hon har haft en 

jättebra handläggare på Arbetsförmedlingen men att denne nu har gått i pension och 

Margareta känner oro för att få en ny. Kraven från myndigheterna är att hon ska söka alla 

arbeten i hela landet men eftersom Margareta har en tarmsjukdom och opererad så har hon 

vissa undantag från de reglerna. Hon upplever Arbetsförmedlingens krav som orimliga och 

kränkande och menar att hon mår nog dåligt av att vara arbetslös och att dessutom ha dessa 

krav på sig gör det hela ännu värre. Kontakten med myndigheterna upplevs ändå som positiv 

och Margareta menar på att det beror mycket på hur hon själv är. Däremot upplever hon att 

allting är komplicerat med en mängd blanketter som ska fyllas i och att hon ibland inte har fått 

svar på de frågor hon har haft.  Hon berättar att vid ett flertal tillfällen har blivit illa bemött 

vid telefonkontakt men har samtidigt förståelse över att personalen har för mycket att göra på 

grund av alla indragningarna. 

 

”De som jobbar får jobba ihjäl sig och vi som inte har jobb vi mår dåligt 

över det.”  
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Margareta upplever att hon inte har fått så mycket stöd och hjälp från myndigheterna utan att 

de mest ställs krav. Just nu har hon har en jobbcoach som kommer med råd och tips men att 

det inte har lett till någonting konkret. Hon berättar att Arbetslivsresurs har någonting som 

kallas för jobbjägare. Jobbjägarna följer med ut till arbetsplatserna och presenterar den 

arbetssökande. I början så tyckte Margareta att detta kändes obekvämt, som att hon inte kunde 

föra sin egen talan. Hon har dock insett att hon kan behöva hjälp med att ”sälja sig själv” men 

anser att hon inte skulle ha några svårigheter att göra det åt andra. De stöd och hjälp 

Margareta saknar är mer konkreta råd om hur hon ska göra för att söka arbete men även hur 

hon ska framställa sig själv när hon söker arbete, eftersom det förändras utmed tiden. 

Margareta upplever att det egentligen är myndigheterna som har kontrollen över vad som sker 

i hennes liv, eftersom hennes situation inte är självvald och att det hon allra helst önskar är att 

få ett arbete. Den som har makten att förändra situationen anser Margareta är hon själv men 

att hon måste få hjälp med det.  

 

”Många gånger är det ju psykiskt man blir nedbruten så att säga. Det blir 

ju den där tanken att man inte duger till någonting, det lilla självförtroende 

man hade det är ju borta.” 

 

Margaretas syn på sig själv har förändrats efter arbetslösheten och att hon ibland tvivlar på sig 

själv. Hon brukar tänka tillbaka på när hon arbetade och att hon då klarade av saker, men att 

nu så har både självkänsla och självförtroende försvunnit. Margareta tror att de som har ett 

arbete inte har tid att engagera sig i de som är arbetslösa. Hon har märkt att hon inte har så 

mycket att prata med sina vänner och bekanta om och att de mest tänker på sig sitt.    

 

”Sen är det ju så att med vänner och bekanta, man har ju ingenting att 

prata om längre för jobbet är ju ens liv i stort sett, jobb och familj.”  

 

I situationer när Margareta måste berätta att hon är arbetslös känns det obekvämt. Hon känner 

mer och mer att hon undviker sådana situationer där hon skulle ha fått den frågan, men att det 

också har att göra med att hon inte har råd att gå på till exempel krogen. Om hon har hon fått 

frågan så har hon alltid sagt som det är men känt att hon ändå vill ge någon slags förklaring 

till varför hon är arbetslös. 

 

”Det är ju så var du än är så är ju vi svenskar så, vars jobbar du? Det är ju 

som det första som man frågar. ” 

 

Margareta har inte direkt någon att prata med om det känns jobbigt. Hon har tidigare pratat 

med sina vänner men känner att hon inte vill vara till besvär för dem. Hon anser att det skulle 

vara bra att ibland få prata med en kurator eller psykolog, men att detta har hon inte råd med. 

Hon känner att hon mer och mer vill vara för sig själv och att det har att göra med att hon inte 

längre kan vara samma glada människa som hon förväntas vara. 

 

Det som Margareta upplever som det mest negativa med sin arbetslöshet är den sociala biten, 

att inte ha några jobbarkompisar att prata med. Sen saknar hon också att ha fasta rutiner även 

om hon försöker att ha några genom att stiga upp samma tid på morgnarna. Det finns inget 

som upplevs som positivt med att vara arbetslös. Inte ens all den tid som hon har till sitt 

förfogande eftersom hon tycker att det är svårt att ta tag i saker. 
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Margareta har haft två olika praktikplatser och har trivts jättebra på båda ställena. Hon 

berättar att på den ena praktikplatsen var det stressigt väldigt mycket att göra vilket inte var så 

bra för hennes tarmsjukdom. Hon fick ett bra bemötande på båda ställena av den ordinarie 

personalen och att det kändes meningsfullt att gå till arbetsplatsen.  

 

Framtid 

Margareta har aldrig tyckt om skolan och har alltid fått kämpa och känner därför ett motstånd 

till att utbilda sig. Perioden när hon läste till läkarsekreterare var jobbig vilket delvis berodde 

på saker som skedde i hennes privatliv vi den tidpunkten. Hon ska nu få gå en utbildning 

genom Arbetsförmedlingen för personer som har en administrativ bakgrund. Hon känner en 

viss tveksamhet till om hon kommer att klara av utbildningen eftersom hon har hört att de 

som går där redan har utbildning inom arbetsområdet t.ex. ekonomi och personal, vilket 

Margareta saknar.  

 

”Då kände jag att men då är det ju inte riktat till mig för då kan det ju bli 

hur tufft som helst och det vill jag inte vara med om. För det kände jag ju 

när jag gick läkarsekreterare att det var ju jättejobbigt ibland.” 

 

Sina chanser till ett arbete ser inte Margareta som stora och att detta kan hänga ihop med 

hennes alltmer sviktande självkänsla och självförtroende. Hon trodde inte att hon skulle tycka 

att det skulle kännas så förnedrande och kränkande att ”sälja sig själv” som det faktiskt gör.  

 

Hennes deltagande i arbetsmarknadsåtgärder känns inte heller som om det är en merit när hon 

ska söka arbete.  Den främsta orsaken till att Margareta vill ha ett arbete är den sociala biten 

och att känna sig behövd. Fasta rutiner är någonting som hon också känner att hon saknar och 

menar att fast hon arbetade heltid så hann hon ändå mer på dagarna än vad hon gör nu. Lönen 

anser hon som mindre viktig men medger att den i alla fall måste vara så pass hög att det går 

att leva på den.  Om någonting måste förändras i Margaretas liv för att hon ska kunna få ett 

arbete vet inte Margareta och anser att det skulle hon vilja ha hjälp med att se. Hon känner att 

just nu är det bara åtgärder och inte så mycket hjälp för att det ska se bra ut i statistiken.  

Margareta anser att allt i hennes liv skulle förändras om hon skulle få ett arbete eftersom det 

är det hon önskar mest av allt.  

 

Hennes syn på framtiden varierar. Vissa dagar känner hon tillförsikt att hon kommer att få ett 

arbete och vissa dagar känns det hopplöst. Hon försöker att motivera sig men känner att hon 

börjar må alltmer dåligt psykiskt. Hon har inga planer för framtiden för att hon anser att det 

bli aldrig blir som hon har planerat. Hon berättar att hon hade fått ett vikariat på sex veckor 

men råkade nyligen ut för en olycka och skadade sig och kunde då inte jobba. Efter det känner 

hon att det inte är någon idé att planera någonting eftersom det ändå inte blir som man tänkt 

sig. Hon tycker inte att hennes syn på framtiden har förändrats under hennes tid som arbetslös 

eftersom tiden innan hennes uppsägning var så pass jobbig att det nästan känns bättre nu. 
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Birgitta 

Bakgrund 

Birgitta är 55 år och född i ett land i norden men flyttade till Sverige i slutat av 70-talet. Hon 

är skild sedan ett antal år tillbaka och hon har en vuxen dotter och ett barnbarn. När Birgitta 

var barn hade hon drömmar om att bli flygvärdinna. När Birgitta hade gått ut nioårig 

grundskola så var hon så skoltrött att hon tog ett sabbatsår. Under den perioden fick Birgitta 

ett syskon som behövde passning eftersom mamman hade börjat arbeta, och Birgitta var 

hemma och hjälpte till med det. I slutet av 70-talet träffade Birgitta kärleken när hon var på 

semester i Sverige med föräldrarna, och flyttade därefter till Sverige. Birgitta var ung när hon 

fick barn och det blev aldrig av för henne att gå någon vidareutbildning. 

 

Birgitta har arbetat som lokalvårdare under hela sitt yrkesverksamma liv och har trivts med 

det. Hon har arbetat på flera olika arbetsplatser där den längsta anställningen på nästan 10 år 

var på ett hotell. Hon blev arbetslös då hennes dåvarande arbetsplats bytte ägare och det blev 

omstruktureringar. Birgitta är lite osäker på vilket årtal hon blev arbetslös men tror att det var 

någonstans kring 2004-2006. Birgitta upplever den ekonomiska situationen som stundtals 

mycket jobbig där hon har fått göra nedskärningar inom de flesta områden, men menar att hon 

är vid det här laget så van att leva så att det inte utgör något större problem.  

 

Nuläge 

Birgitta har inte varit till tandläkaren på flera år för att hon inte har haft råd och fick nyligen 

en infektion i munnen som gjorde att hon var tvungen.  Ska hon fara någonstans så blir det till 

hennes mamma i Norge då hon inte behöver betala för mat och husrum. Birgitta tycker att det 

inte är några problem att hålla isär vardag och helg. Hon får dagarna att gå med sysslor i 

hemmet och besök av barnbarnet. Hon tycker att för det mesta så har hon inga problem att få 

saker gjorda och menar att hon är så van att leva såhär.  

 

”Det blir av att jag gör saker men alla har vi ju våra dagar. Äh jag tar det 

imorgon, skjuter upp de.” 

 

Birgitta upplever att under hennes tid som arbetslös så har det blivit hårdare. Hon upplever 

mer krav nu från både Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och läkare. Birgitta upplever 

att det känns meningslöst att söka arbete eftersom de arbeten som finns tillgängliga har hon 

inte behörighet till.       

  

”Det blir ju oftast att man söker om och om och om igen samma, samma 

och så hör de av sig, ja det var bra att du ringde men vi behöver inget mer 

folk nu och återkom någon annan gång.”  

 

Birgitta upplever kontakten med myndigheterna som bra och säger att oftast så har hon blivit 

bemött på ett trevligt sätt. Hon har fått hjälp från socialen med bidrag och hennes erfarenheter 

från den myndigheten är mycket positiv. Hon menar att om man bara är ärlig och lägger alla 

korten på bordet så är det inga problem. Birgittas handläggare på Arbetsförmedlingen är 

trevlig men upplevs som stressad och väldigt svår att få tag i.  

 

”Hon är säkert bra men när man behöver hon så finns hon inte där.”    

 

Birgitta fick komma till Arbetslivsresurs genom Arbetsförmedlingen och upplever kontakten 

med dem som bra. Birgitta känner inte att hon saknar någon visst stöd eller hjälp utan är nöjd 

med det som erbjuds. Hon upplever att det är hon själv som har kontrollen över vad som ska 
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ske i hennes liv och menar att det är ingen annan än hon själv som ska styra det. Birgitta 

menar att det är det inte är hon som har hela makten att förändra sin situation och tycker att 

det kan kännas skönt att få hjälp eller råd om hon behöver det. Hennes syn på sig själv har 

inte förändrats sedan hon blev arbetslös. Hon tar sig för saker och tycker inte att det blir bättre 

att sitta hemma. Birgitta tror att det är så många som är i hennes situation idag att de med 

arbete har förståelse för hennes situation. Hon upplever ibland att det kan kännas jobbigt att 

berätta för andra att hon är arbetslös, men att det beror på vem det är som frågar.  

 

”I dag så är ju var och varannan människa arbetslös. Om de undrar vad jag 

gör säger jag att jag står till arbetsmarknadens förfogande, ja det gör de 

också, så jag tror inte jag är ensam.” 

 

Det har aldrig hänt att hon har undvikit någon situation där hon vet att hon hade fått frågan 

om vad hon arbetar med. Hon känner att om de inte kan acceptera det så är det inte hennes 

problem och menar att nästa gång kanske det är personen som frågar som är arbetslös. Om 

Birgitta känner att det känns jobbigt så har hon sin dotter att prata med och att de umgås 

mycket med varandra.  

 

Det som Birgitta upplever som mest negativt med sin arbetslöshet är det ekonomiska, och 

helst de månaderna med stora räkningar. Om det är någonting speciellt som hon känner att 

hon skulle vilja ha så måste det oftast vänta till något annat tillfälle. Hon känner inte att det 

finns någonting som är positivt med hennes arbetslöshet.  

 

Birgitta har haft en praktikplats som lokalvårdare på ett serviceföretag. Först var det 

meningen att hon skulle vara där i ett halvår men fick praktiken förlängt. Efter drygt ett år 

ville Arbetsförmedlingen att praktiken skulle upphöra eftersom det inte ledde till någon 

anställning. Fast praktikplatsen inte ledde till någon anställning tyckte Birgitta ändå att det 

hade varit bättre om hon hade fått vara kvar eftersom hon då hade en sysselsättning.  Innan 

Birgitta skulle börja på praktiken så var hon osäker på om hon skulle trivas viket visade sig 

vara fel.  

 

”Det vart ju jättetråkigt för jag stortrivdes där, jag ville ju bara tillbaka 

men Arbetsförmedlingen menade på att det ger ju inget arbete, ingen 

anställning. Jag tänkte det är väl bättre jag är där än att bara gå hemma, 

då blev jag lite sur på dem.” 

 

Birgitta menar på att det finns så många olika regler i dag som reglerar arbetslösheten att det 

kan vara svårt att förstå vissa beslut som Arbetsförmedlingen fattar.  

 

Framtid 

Birgitta skulle inte vilja utbilda sig och tror att hon skulle få svårt att lära sig saker på grund 

av hennes ålder. När hon tänker på skolan så kommer minnena tillbaka från hennes barndom. 

 

”Nej, vet du det känns… för då kommer åren när jag gick i skolan, vet du 

jag avskydde skolan. Sjuan, åttan och nian tyckte jag var pest för jag var så 

less.” 

 

Birgittas anser att chanserna till ett arbete kan försvåras på grund av hennes ålder, men hon 

tror att även de yngre har svårigheter att få en anställning. Hon anser att 

arbetsmarknadsåtgärderna som hon har deltagit i kan vara en merit men är osäker på om det 
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ökar hennes chanser till en anställning. Ekonomin är den främsta orsaken till att Birgitta vill 

ha ett arbete. Hon tror även de med en anställning kan uppleva svårigheter med ekonomin på 

grund av att allt blir dyrare och dyrare. Birgitta vet inte vad som skulle behöva förändras i 

hennes liv för hon att skulle kunna få ett arbete. Hon menar att det kan vara svårt att ändra på 

sin personlighet. Hon medger att det möjligen skulle kunna vara utbildning som behövs men 

att hon känner ett så starkt motstånd inom sig mot det.   

 

Birgitta tror att det endast är en anställning som lokalvårdare som hon skulle kunna få, vilket 

skulle kännas acceptabelt men att städningen måste vara av det lättare slaget.  

 

”Jag är ju 55 år och jag blir ju inte yngre, för man har inte samma ork 

längre som man hade förr. ” 

 

Om Birgitta skulle få en anställning så skulle hon få komma ut och träffa folk och få 

arbetskollegor. Det sociala livet som är så viktigt. Birgitta försöker att ha behålla en positiv 

syn på framtiden för annars så blir det för tungt.  

 

”Jag måste ju försöka vara positiv annars säckar man ju ihop. Det är bara 

att ta dagen som den kommer. Finns det liv finns det hopp!” 

 

Hennes syn på framtiden ser likadan ut nu som i början av arbetslösheten. Birgitta menar att 

det viktigaste ändå är att hon får vara frisk och kan ta sig upp på morgnarna, det är det som 

betyder mest.  

 

Desirée 

Bakgrund 

Desirée är 55 år och bor i en stad i Norrbotten. Hon är gift och har tre barn varav två har 

flyttat hemifrån. Hennes man är pensionär. Desirée befinner sig för närvarande i fas 2 hos 

Arbetsförmedlingen.  

 

När Desirée var tonåring drömde hon om att bli skådespelare men utbildade sig istället inom 

vården. Desirée gick tvåårigt gymnasium med förberedande till högskola för sjuksköterska. 

Desirée har även läst en ettårig socialpedagogisk KY utbildning. Desirée har studerat på 

universitet där hon läste sociologi i fristående kurser: a, b, c, d. och personaladministration. 

Hon har också prövat på att vara egen företagare efter en entreprenörsutbildning, och har även 

haft en anställning som SFI lärare. 

 

Desirée har en bakgrund inom vården som undersköterska men har även arbetat som 

habiliteringsassistent och med dagverksamhet. Det sista arbetet som hon hade var på 30 

procent åt ett bemanningsföretag som personlig assistent. Hon har ansett att det har varit 

givande att arbeta med människor men påpekar att det egentligen inte är inom vården hon vill 

arbeta. 

 

Anledningen till Desirées nuvarande arbetslöshet är att hon inte orkade vara kvar som 

personlig assistent eftersom arbetsmiljön var enormt psykiskt påfrestande. Trots att hon 

påpekade detta för arbetsgivaren så gjordes det aldrig några förbättringar och Desirée kände 

då att hon var tvungen att sluta. Efter det att Desirée sa upp sig har hon haft några få dagar 

som vikarie inom sin hemkommun.  
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När Desirée blev uppsagt på grund av arbetsbrist 2008 från sin anställning som SFI lärare så 

blev hon mycket deprimerad. Hon hade trivts mycket bra på arbetsplatsen och blev mycket 

nedslagen när hon inte kunde vara kvar. Dessutom blev den ekonomiska situationen mycket 

försämrad då hon hade haft en bra lön då hon var anställd av en privat utbildare.  Efter 

uppsägningen så tog Desirée på eget initiativ kontakt med bemanningsföretaget och fick börja 

där på 30 procent vilket ändå kändes bra trots den låga procent arbetstid som tjänsten var på.  

 

”Det var räddningen för mig att jag fick ju som komma igång ganska fort, 

så även att det var bara lite procent så fick jag i alla fall komma igång.”    

 

Nuläge 

Arbetslösheten har påverkat Desirées vardag genom att hon måste avstå från vissa sker. 

Numera handlar hon billigare mat och besöker kulturevenemang som inte kostar någonting. 

Desirée försöker att hålla vissa rutiner och i och med att hon är morgonpigg så har det 

fungerat bra att stiga upp på morgnarna.  

 

”Jag hör ju många, de gör ju dag till natt och tvärtom, sitter upp på nätter 

och ser filmer men jag har alltid varit bra på att disciplinera mig så jag är i 

gång från sju.” 

 

Hon brukar ibland besöka badhuset, vara ute att promenera eller måla som är hennes hobby. 

Däremot tycker hon inte längre att det känns som någonting speciellt när det blir helg utan att 

det känns som vilken dag som helst. Hon upplever också att det finns en oro i vardagen som 

arbetslös då hon inte vet vad som kommer att ske i framtiden.  

 

”Men det är ju den här oron man har, hur ska det bli, vars ska jag vara och 

vad händer. Man söker en massa jobb och man får knappt svar om man har 

fått det eller inte.” 

 

Desirée upplever att arbetslösheten känns annorlunda nu än när hon just hade blivit arbetslös. 

Hon tycker det känns mer uppgivet nu och det beror till stor del på hennes förväntningar som 

hon hade på utvecklingsgarantin som inte har uppfyllts. Desirée känner att det varierar från 

dag till dag hur det känns att söka arbete. Vissa dagar känns det hopplöst, men att hon ändå 

vill vara aktiv i sitt jobbsökande och försöker att vara positiv. Hon berättar att hon i alla fall 

har lyckat att få ett sommarjobb men känner sig tveksam om det kommer att leda till 

någonting mer. Kraven från myndigheterna är att arbetssökande ska söka arbete i hela landet 

viket Desirée känner att hon är beredd att göra. Hon tycker ändå att dessa krav känns rimliga 

men berättar att det kan bero på hur hennes familjesituation ser ut.  

 

”Nu har jag ju en annan familjesituation, jag kan ju faktiskt flytta på mig 

jag har ju vuxna barn och min man är ju flyttbar också.” 

 

 

Däremot upplever Desirée att det inte är samma kontroll och uppföljning från 

Arbetsförmedlingen och tror att det kan ha att göra med att handläggarna inte har tid för det 

längre.  
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Desirée tycker att hon har blivit bemött på ett bra och humant sätt av Arbetslivsresurs och att 

de har varit förstående för hennes situation. Hon tycker att de som arbetar där har en 

förstående attityd och en god människosyn. Hon upplever däremot att hon har blivit väldigt 

illa bemött av Arbetsförmedlingen och ifrågasätter därför handläggarnas kompetens när det 

handlar om sitt bemötande av människor.   

 

”Det är lite förnedrande helt enkelt, lite ironiskt och jag ifrågasätter vad de 

har för yrkesutbildning när de jobbar där. För lite människosyn måste man 

ju ha och lite psykologi. ”   

 

Arbetslivsresurs har haft föreläsningar med olika teman om till exempel arbetsplatsens 

betydelse och om arbetsmiljön. De har fått öva på en anställningsintervju med de vanligaste 

anställningsintervjufrågorna vilket har varit givande. Arbetslivsresurs har någonting som 

kallas jobbjägare vilket innebär att en personal följer med ut på en arbetsplats och presenterar 

den arbetssökande. Detta har känts något oangenämt och Desirée menar att det är någonting 

som hon vill klara av själv. Hon känner att de istället skulle kunna ge förslag på arbetsgivare 

som hon själv kunde presentera sig för. 

 

Desirée upplever att hon har ganska bra kontroll över sitt liv och att hon kan ta egna initiativ 

men upplever ändå att regelverket som Arbetsförmedlingen utövar som riksdagen och 

regeringen har beslutat om är mycket illa. Desirée anser att det egentligen är hon själv som 

har makten att förändra sin situation men att det finns vissa omständigheter som hon inte kan 

råda över.  

 

”Det är ju jag själv egentligen. Det är ju jag det handlar om men det är ju 

inte så att jag kan trolla fram arbeten heller som inte finns. Och sen är det 

ju en väldig konkurrens på varje jobb, det får man ju tänka, det kan vara 

upp till hundra som söker.” 

 

Desirées syn på sig själv har förändrats under hennes tid som arbetslös. Hon berättar att hon 

ibland får känslan av att det måste vara något fel på henne då hon inte får något arbete och att 

hon ibland se på sig själv som ett offer. Hon är medveten om att det egentligen inte är så det 

förhåller sig men allt eftersom tiden går tvivlar mer och mer på sig själv. Desirée tror att andra 

människor som har ett arbete inte har förståelse för henne och hennes situation. Hon menar att 

eftersom samhället har blivit mer och mer individualistiskt så tror hon att de med arbete helt 

enkelt inte bryr sig om personer som är arbetslösa och om de gör de är det på ett nedsättande 

sätt.  

 

”Eftersom vi lever i ett väldigt individualistiskt samhälle så tror ju jag att 

det har blivit så tyvärr att de har sina jobb och de har sina löner. Och en 

del har väldigt höga löner med skattesänkningarna och jag tror tyvärr att 

de inte tänker så mycket på att det finns personer som har en helt annan 

livssituation.”  

 

När det uppstår situationer då Desirée måste berätta att hon är arbetslös känns det jobbigt och 

väldigt förödmjukande. Det har aldrig hänt att Desirée har undvikit en sådan situation men 

hon ofta har känt ett utanförskap och ibland inte berättat att hon är arbetslös. Om det känns 

jobbigt så kan Desirée prata med sin man. Hon har andra bekanta som också är i hennes 

situation men menar att det lätt blir för mycket negativt om hon pratar med dem. Det som 
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känns mest negativt med hennes arbetslöshet är utanförskapet och ekonomin. Det enda 

positiva som finns är att Desirée har haft tid för sin hobby men det är dock det enda.   

 

Desirée har haft en praktikplats på ett studieförbund för vuxna där hon fick hålla i vissa 

aktiviteter såsom musik, sång och litteratur. Desirée trivdes mycket bra på praktikplatsen. Hon 

fick göra samma arbetsuppgifter som de andra anställda, och om någon lärare var frånvarande 

så vikariera hon ibland för den personen dock utan att få ”riktig” lön för det.  

 

”Men jag hade ju min a-kasseersättning och de hade ju lön så visst kände 

man ju sig utanför där också.” 

 

Hon fick ett bra bemötande av de andra anställda men inte av chefen som hon upplevde 

gjorde skillnad mellan henne och den övriga personalen. Det kändes meningsfullt för Desirée 

att vara på arbetsplatsen eftersom hon kände sig behövd men blev besviken då det inte ledde 

till något arbete.   

 

Framtid 

Eftersom Desirée har fyllt 55 så känner hon att någon kortare kurs skulle hon kunna tänka sig 

att gå. Hon anser att hennes chanser till ett arbete är relativt goda då hon har en examen från 

högskolan. Hon anser att hennes deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte har ökat 

hennes chanser till ett arbete och tycker att Arbetsförmedlingen borde se över sin verksamhet 

och vilka åtgärder de erbjuder till arbetslösa. Hon menar att Arbetsförmedlingen i stället 

skulle satsa på att ha bättre koll på vilka arbeten där efterfrågan på arbetskraft kommer att 

behövas. Och att de anpassar sina kurser som de erbjuder arbetslösa efter den efterfrågan så 

att de kan leda till en anställning. Den främsta orsaken till att Desirée vill ha ett arbete är att 

hon vill få användning av sina kunskaper och kunna utveckla sig, att växa som människa och 

få en bättre självkänsla och självbild. Ekonomin är också en väldigt viktig aspekt. Desirée 

anser att hon har gjort en hel del förändringar i sitt liv för att kunna få ett arbete men att det i 

alla fall inte har lett till en anställning vilket känns påfrestande.  

 

”Jag tycker att jag har gjort en hel del faktiskt det är därför man blir så 

uppgiven också. Man har gjort personliga besök, man har skickat in CV och 

personliga brev och man har ringt till arbetsgivare.”  

 

Desirée tycker just nu att framtiden känns oviss. I början av sin arbetslöshet hade Desirée mer 

planer men att allt eftersom tiden har gått blivit mer uppgiven. 

 

Kristina  

Kristina är 46 år gammal och bor i en stad i Norrbottens kustland. Hon är ensamstående med 

två barn som båda har funktionsnedsättning. När Kristina var i de yngre tonåren så var hästar 

det stora intresset och att ha en egen ridskola var drömmen. Kristina har gått tvåårigt 

gymnasium och är utbildad inom ett hantverksyrke. Kristina har även gått en utbildning i ett 

kreativt yrke på 20 veckor, samt även en kortare utbildning inom detta yrke. Kristina har läst 

in gymnasiekompetens innan hon började på universitet där hon har studerat rättsvetenskap i 

fyra och ett halvt år. Tidigare har Kristina arbetat med ett kreativt yrke men har fått en 

reumatisk sjukdom som har gjort detta omöjligt. Hon har även arbetat inom skogsindustrin. 

Hon har trivts med båda yrkena men bäst men det kreativa yrket då hon fick utlopp för sin 

kreativitet och kom i kontakt med många människor. 
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Kristina arbetade med det kreativa yrket fram till slutet på 90-talet då och fick barn och var 

sedan föräldraledig i två år. Efter Kristinas mammaledighet var slut så fanns hennes tjänst inte 

kvar då hon hade haft ett långvikariat. Hon började sedan studera vid universitetet. Kristinas 

son har en funktionsnedsättning vilket ledde till problem i skolan och Kristina fick ofta samtal 

från sonens skola på dagarna. Detta ledde till att Kristina inte kunde koncentrera sig på 

skolarbetet.  

 

”Till och med när jag satt och skrev tentor så ringde de efter mig från 

skolan för att de inte klarade av det. Jag kunde inte koncentrera mig för jag 

satt bara och väntade på de här telefonsamtalen och då blev det så att jag 

fick ju inte in tillräckligt mycket poäng för att kunna få CSN.” 

 

Eftersom Kristina hade studerat så var hon så kallas ”nollad” i inkomst på A-kassan, vilket 

innebär att du inte kan få någon ersättning därifrån. För att då kunna erhålla försörjningsstöd 

så var hon tvungen att hoppa av skolan då en person inte får vara inskriven som studerande 

om denne ska ha rätt till försörjningsstöd. Detta ledde till att Kristina inte heller fick ut sin 

examen och hon stod nu till arbetsmarknadens förfogande.  

 

Kristina upplevde det som mycket påfrestande att bli arbetslös eftersom hon blev beroende av 

bidrag för att klara sig ekonomiskt.  

 

”Jättejobbigt, just det här att du ska som stå i tacksamhetsskuld till alla för 

att du över huvud taget ha mat på bordet, folk tittar snett på en, typ att man 

är bidragsberoende och sådan här saker. Sen tror de att ungefär att man 

har någonting fel i huvet för att man inte har något jobb.”  

 

Nuläge 

Kristinas arbetslöshet påverkar hennes vardagsliv på väldigt många sätt. Både hon och barnen 

måste avstå från många saker. Barnen inte kan delta i vissa aktiviteter på skolan, till exempel 

ute gymnastik och friluftsdagar, eftersom de inte har utrustning för det. Kristina har inte varit 

till tandläkaren på åtta år fast hon har behov av det.  

 

”Jag har inte varit till tandläkaren sen 2003, tror jag. Jag har inte råd och 

nu håller tänderna på att typ falla ut ur munnen på mig.”  

 

Om Kristina och barnen ska göra någon aktivitet så brukar de gå i närområdet och grilla, 

någonting annat finns det inte pengar till.  

 

Kristina kliver upp klockan sex varje vardag för att se till att barnen kommer i väg till skolan. 

När barnen har farit iväg så får hon inte så mycket gjort. Hon försöker att söka jobb men då 

hon inte har tagit sin examen och är begränsad av sin sjukdom så är det svårt att hitta några 

jobb hon kan söka.  

 

”Ja, det är ju då att försöka söka jobb men det är jättesvårt genom att jag 

har inte klart min utbildning, som det ser ut just nu så har jag ingen 

utbildning alls för att ja… och som [yrke] kan jag inte jobba genom att jag 

måste ha ett mera stillasittande jobb, och för att få ett sånt så måste du ha 

utbildning.”  
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Kristina tycker inte att det är så stor skillnad på vardag och helg förutom att på helgerna blir 

det dyrare då är barnen hemma från skolan och måste få lunch.  

 

Kristina upplever sin arbetslöshet annorlunda nu, jämfört med när hon nyligen hade blivit 

arbetslös eftersom första gången hon blev arbetslös efter sin mammaledighet hade hon rätt till 

arbetslöshetsersättning. Just nu har Kristina jobb- och utvecklingsgaranti stöd på under 200 

kronor om dagen som hon ska klara sig på, vilket inte täcker alla nödvändiga utgifter. 

 

”Jag har inte råd att lösa ut mediciner som barnen behöver och sådana 

saker, och mig själv så, det kan man ju bara glömma, mina mediciner.”      

 

Att söka arbete tycker Kristina känns hopplöst eftersom hon inte har någon avslutad 

utbildning. Hon har sökt sommarjobb hos skatteförvaltningen och kommunen. Hon har fått 

komma på anställningsintervju ett antal gånger men det inte har resulterat i någon anställning 

vilket Kristina tror har med hennes ålder att göra.   

 

”Jag misstänker att det är min ålder det beror på då, att de hellre tar in 

gymnasieungdomar för det blir billigare för dem.” 

 

Kraven från myndigheterna är att Kristina ska söka arbete på heltid i hela Sverige. Kristina 

anser att det känns orimligt då hennes barns funktionsnedsättningar tar så mycket tid. Kristina 

berättar om dotterns handikapp som innebär att hon måste ha fasta rutiner och att hon skulle 

må mycket dåligt av att flytta. Sonen har en annan diagnos än dottern men även han är 

beroende av fasta rutiner för att han ska fungera och må bra. Kristina saknar bil och menar att 

om hon skulle få ett arbete inom pendlingsavstånd så skulle det inte fungera på grund av den 

långa restiden.   

 

 ”Jag har ingen bil men de tycker att du kan ju i alla fall söka i Norrbotten 

det är ju pendlingsavstånd. Jamen pendlingsavstånd det kan vara, ska jag 

då åka buss eftersom jag inte har någon bil, flera timmars resa bara till och 

från jobbet.”  

 

Ett av kraven från Arbetsförmedlingen har varit att Kristina ska anmäla sig till 

bemanningsföretag vilket hon också har gjort. Kristina känner att arbeta för ett 

bemanningsföretag inte skulle fungera då det känns ovisst med vilken arbetsplats hon kan bli 

placerad på, samt att detta kan ske på kort sikt. Kristina behöver kunna planera sin vardag i 

förväg för att hennes båda barn ska fungera och må bra. Kristina tycker att hon inte får någon 

som helst förståelse av Arbetsförmedlingen och att kraven som de ställer är totalt orimliga. 

Hon tycker dessutom att en del andra arbetslösa har haft det mycket lättare att få till exempel 

utbildningar, till skillnad från henne själv som fick tjata sig till en administrationsutbildning 

som hon för närvarande går.  Hon tror att den skillnaden beror på vilken handläggare man har 

och att Arbetsförmedlingen har hårdare krav på sig att visa upp bra statistik. För närvarande 

tycker Kristina att hon har en ganska bra handläggare på Arbetsförmedlingen men hon tycker 

att det är väldigt svårt att komma i kontakt med dem. Hon tycker att det är samma situation på 

Försäkringskassan med flera timmars väntetid och att handläggningstiden är alldeles för lång.  

 

”Det känns som om de inte har tid för en, de har så många de ska serva, 

underbemannat. När du lämnar in papper så tar det alldeles för lång tid 

innan du får svar.” 
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Kristinas hade en jobbcoach på Arbetslivsresurs som hon kände visade stor förståelse för den 

situationen som hon befinner sig i, men att träffarna inte har lett till någonting konkret. Det 

som har varit givande på Arbetslivsresurs är att hon har fått lära sig teoretisk hur hon ska gå 

tillväga för att söka dolda arbeten. 

 

”Jag hade en jättebra jobbcoach på Arbetslivsresurs som verkligen förstod 

min situation, det här med barnen som behöver väldigt mycket extra och 

det. Så det kändes bra faktiskt men att det gav ju inget jobb i alla fall.” 

 

Kristina känner att hon mer skulle vilja ha anvisningar till arbeten som finns att söka och vilka 

utbildningar som Arbetsförmedlingen har erbjuda. Administrationsutbildningen som Kristina 

nu går var det hon själv som hade hört talas om på annat håll och bad sin handläggare att få gå 

den. Kristina upplever att det är myndigheterna som kontrollerar vad som ska ske i hennes liv 

och inte hon själv. Hon upplever inte heller att den är hon själv som har makten att förändra 

någonting utan menar att det är slumpen som skulle avgöra om hon råkar få ett arbete.    

 

Kristina berättar att hennes självförtroende nästan har försvunnit sedan hon blev arbetslös. En 

av orsakerna är att hon upplever det som påfrestande att inte kunna ge sina barn vad de 

behöver.   

 

”Det värsta är ju det här att man inte kan ge barnen vad de behöver, kan 

inte köpa nya saker eller kläder när de behöver utan man måste vänta tills 

det blir REA och då måste man dra in på någonting annat. ” 

 

Kristina upplever att andra som har ett arbete ser ner på henne för att hon är arbetslös.  

 

 ”Folk tittar snett på en, typ att man är bidragsberoende och sådan här 

saker. Sen tror de att ungefär att man har någonting fel i huvet för att man 

inte har något jobb.” 

 

Hon berättar om sin väninna som har det gott ställt och som inte visar någon som helst 

förståelse för hennes situation, trots att Kristina har berättat om hur hon har det. När 

situationer uppstår då Kristina måste berätta för andra att hon är arbetslös så tycker hon att det 

känns jobbigt, att hon då får en stämpel av andra att hon inte duger till någonting. Det har hänt 

vid ett flertal tillfällen att Kristina har undvikt vissa situationer där hon hade varit tvungen att 

berätta om sin arbetslöshet. Hon har också upprepade gånger undvikt frågan eller svarat 

svävande på den.  

 

”Det är för att slippa den där arbetslöshetsstämpeln för det är skämmigt, 

man mår dåligt.” 

 

Kristina har inte någon att prata med om sin situation, men nämner att hon också gärna 

undviker det eftersom hon på ett sätt vill förneka hur det är även för sig själv.  

 

Det som Kristina upplever som mest negativt med sin arbetslöshet är den dåliga ekonomin. 

Hon upplever också att hon saknar den sociala kontakten med arbetskamrater och att få känna 

sig behövd. Hon berättar att leva som arbetslös medför att man aldrig kan planera in 

någonting i förväg.  
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”Du kan ju aldrig planera in en semester, du kan aldrig planera att göra 

någonting för du måste hela tiden stå på tå och vara beredd, att det kanske 

händer någonting i dag.” 

 

Kristina har haft två praktikplatser på kontor. På den ena praktikplatsen så upplevdes 

arbetsuppgifterna konstruerade vilket inte kändes bra men att hon ändå trivdes. På den andra 

arbetsplatsen kände sig Kristina utnyttjad. På den praktikplatsen lät det mycket lovande i 

början att det kunde leda till en anställning, men att det inte blev så. Hon har även besökt 

arbetsplatsen efter praktiken för att meddela att om de vill anställa henne så har hon rätt till 

nystartsjobb vilket innebär att arbetsgivaren får ekonomisk kompensation som motsvarar 

arbetsgivaravgiften.  

 

”Jag har varit dit och hört om att eventuellt få anställning för att jag har ju 

rätt till sån här lönegaranti och nystartsjobb. Men nä det finns inga pengar 

men du kan ju höra om du inte kan få ha praktik här. Så att då duger man 

när man är gratis men kostar men fem spänn då är man inte värd vatten.”   

 

Kristina tycker inte att arbetsmarknadsåtgärderna som hon har deltagit i har ökat hennes 

chanser nämnvärt för att få ett arbete.  

 

Framtid 

Kristina skulle gärna studera men har inte råd, hon har dessutom redan har en kvarts miljon i 

studieskulder och vill därför inte ta några fler studielån. Om hon ska kunna gå en utbildning 

måste den vara betald, viket administrationsutbildningen som hon deltar i är. Om hon hade 

fått chansen att studera färdigt på universitetet och hade en möjlighet att ta ut sin examen hade 

hon gärna gjort det. Kristina anser att efter hon har gått administrationsutbildningen klart så 

har hon större chans till en anställning eftersom hon då hon har en utbildning.   

 

”Jag tror att efter jag har gått den här administrationsutbildningen då har 

jag papper på att jag i alla fall klarar av någonting och då tror jag att jag 

har större chans att få ett jobb i och med att jag har det här chans till 

nystarts jobb och lönebidrag och den biten. Då behöver de inte betala full 

lön utan då går man in billigare än vad en sommarjobbare är.”  

 

Den främsta orsaken till att Kristina vill ha ett arbete är att då skulle hon kunna planera in 

aktiviteter med sina barn till exempel att gå på restaurang eller bio. Att kunna köpa till 

exempel de kläder som hon och hennes barn behöver och inte behöva oroa sig för obetalda 

räkningar.  

 

”Kunna typ… jag skulle vilja köpa mig en jacka, jag har inte köpt en jacka 

sen 2003, jag har typ ärvt av min dotter. Slippa ligga och grina om nätterna 

för att man inte har råd att betala elräkningen och väntar på att de stänger 

av strömmen och sådana här grejer.”  

 

Kristina vill också slippa folks fördömande blickar när de får reda på att hon inte har något 

arbete och hon vill känna sig behövd. Hon vill slippa stressen från myndigheterna och att hela 

tiden känna sig tvingad att rätta sig efter vad de tycker att hon ska göra.   
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”För det är hela tiden att man ska krypa för myndigheterna och smöra så 

mycket så möjligt och låtsas vara en annan person än det man är för att 

försöka vara så tillmötesgående så möjligt då.” 

 

Det som Kristina anser måste förändras i hennes liv för att hon ska få ett arbete är att hon får 

en utbildning så att möjligheterna att kunna konkurrera på arbetsmarknaden ökar. Eftersom 

hon i dagsläget saknar detta så upplever Kristina att det känns fullständigt meningslöst att 

söka arbeten. Det arbete som Kristina skulle vilja ha är inom administration, eftersom hon tror 

att det skulle hon klara av trots att hennes sjukdom har förvärrats.  

 

Kristina orkar inte planera så långt in i framtiden utan bara en vecka i taget för att få det 

ekonomiska att gå ihop. Hon sätter ändå en viss tilltro till administrationsutbildningen och vill 

nu slutföra den. Synen på framtiden har förändrats under din tid som Kristina har varit 

arbetslös. Hon tycker att de blir svårare och svårare för de som är arbetslösa och sjuka, 

samtidigt som de som redan har ett arbete får det bättre och bättre. Hon ställer sig också 

kritisk till arbetsmarknadsåtgärderna och anser att de mest finns till för att det ska se bättre ut i 

statistiken och att de sällan leder till några anställningar.    

 

”Skicka ut folk på praktik, javisst då är de inte arbetslösa längre. De här 

praktikplatserna, jag undrar om det finns någon rättvisande statistik på hur 

många av dem som leder till jobb över huvud taget, för flera arbetsplatser 

de lever på det där med praktikanter.” 
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5. Diskussion och slutsatser 

5.1 Diskussion  

Skam  

Modellens hypotes är: ”ju högre den ekonomiska påfrestningen är under arbetslösheten och ju 

mer skamgörande erfarenheter man har som arbetslös, desto allvarligare blir de hälsomässiga 

och sociala konsekvenserna” (Jönsson, 2003, sid 46). Resultatet av en studie (Starrin & 

Jönsson, 1998) där ekonomi – skam modellen användes var att drygt var femte arbetslös hade 

ohälsa som var relaterad till arbetslösheten, och då särskilt hos personer med hög ekonomisk 

påfrestning och med omfattande erfarenheter av att ha blivit skamgjorda av omgivningen. De 

personer i undersökningen som hade en liten eller ingen ekonomisk belastning och där 

omgivningens bemötande inte skam gjorde personen var ohälsan mycket liten.  

 

Samtliga respondenter menar att det måste avstå från saker på grund av sin ekonomi. Det som 

nämns är att de inte har råd att gå till tandläkaren regelbundet utan först när det uppstått ett 

akut behov har de uppsökt vård. För en respondent blev det ekonomiska läget mycket dåligt 

då hon blev arbetslös. Hon blev då beroende av bidrag för att klara sig och känner nu att 

människor ser ner på henne för det. En av kvinnorna upplever det som mycket jobbigt att inte 

kunna ge barnen det som de har behov av för att till exempel kunna delta i aktiviteter i skolan. 

Att inte kunna ge sina barn vad de behöver har resulterat i att hennes självförtroende nästan 

helt försvunnit sen hon blev arbetslös. Det framkom att ett av huvudskälen till att 

respondenterna ville ha ett arbete var den dåliga ekonomin.  

 

En vanlig upplevelse bland respondenterna var att det kändes förnedrande att söka arbete. 

Bemötandet från de olika myndigheterna varierade men upplevelsen av kontakten med 

Arbetsförmedlingen var övervägande negativ. Kraven som ställdes på dem upplevdes som 

kränkande och orimliga. En av kvinnorna berättade att hon upplevde att Arbetsförmedlingen 

inte visade någon som helst medkänsla och förståelse för hennes livssituation när det kom till 

kraven som arbetssökanden måste uppfylla, och att kraven upplevdes som absurda. Det som 

många av respondenterna också upplevde i kontakten med Arbetsförmedlingen var att 

handläggarna inte hade tid för dem och att det var svårt att få tag i dem om de hade någonting 

de behövde prata om. Däremot upplevde respondenterna Kontakten med Arbetslivsresurs som 

positiv i och med att de visade förståelse för deras livssituation. Någonting som nämns i den 

kontakten var mänsklighet, förståelse och en god människosyn. 

 

En övervägande del av respondenterna upplevde det som jobbigt när de skulle berätta att var 

arbetslösa. Upplevelsen var vanlig att personer med arbete såg ner på dem för att de var 

arbetslösa, men en av respondenterna menade att det är så vanligt med arbetslöshet i dag att 

personer med arbete visade förståelse för hennes situation. Om respondenterna fick den frågan 

upplevde vissa att de vill ge en slags förklaring på varför de var arbetslösa eller så upplevdes 

ett utanförskap. En av respondenterna berättade att hon försökte svara undvikande på frågan 

då hon skämdes och inte ville bli dömd. En av respondenterna hade vid ett flertal tillfällen 

avstått från situationer där hon visste att hon skulle få frågan om vad hon arbetade med, 

medan en annan av respondenterna inte brydde sig om vad folk tyckte om att hon var 

arbetslös. En av kvinnorna berättar att ett av skälen till varför hon mest av allt vill ha ett 

arbete var att hon ville slippa bli sedd på som om hon var mindre värd på grund av hennes 

arbetslöshet.   
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I studien (Starrin & Jönsson, 1998) där ekonomi – skam modellen användes överensstämmer 

resultaten i huvudsak med vad som framkommit från respondenternas svar i min studie. Den 

respondent som uttryckte starkast att det fanns ekonomiska svårigheter på grund av hennes 

arbetslöshet, gav också mest uttryck för att hon kände skam att vara arbetslös. Hon upplevde 

att människor behandlade henne fördömande och såg ner på henne vilket gjorde att hon inte 

mådde bra och hon kände sig mindre värd. En annan av kvinnorna berättade att hon kände sig 

förödmjukad då hon måste berätta om sin arbetslöshet för andra.  

 

Kritik till ekonomi - skam modellen.  

Ett alternativ till ekonomi - skam modellen kan vara ekonomi – sociala band modellen som 

räknas som en mer generell modell. I den modellen ingår förhållandet sociala band som tar 

sociala relationer i beaktande, där bland annat både skam och stolthet ingår och därför är den 

modellen mer omfångsrik. Modellen skulle följaktligen ha ett mer generellt värde för att 

kunna förstå och klargöra sociala och hälsomässiga svårighet (Starrin, Rantakeisu & 

Hagquist, 1996). Då den modellen är under uppbyggnad och relativt oprövad så valde jag i 

min studie att använda mig av ekonomi – skam modellen.  

 

Margareta Bolinder avhandling 

Avhandlingen ”Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upplevelser, 

handlingsstrategier och jobbchanser” (2006) syfte var att studera hur arbetslösa personer 

upplever och hanterar arbetslössituationen och hur det hänger samman med de 

handlingsmöjligheter personerna faktiskt har.   

 

När en person blir arbetslös så begränsas tillgångarna både ekonomiskt samt socialt. För att 

klara av de situationerna försöker personerna reglera sina känslor och acceptera och anpassa 

sig till sin arbetslöshet för att uppleva någon slags kontroll över sitt liv. Avhandlingen 

(Bolinder, 2006) visade att personer som upplevde att det var de som hade kontroll över 

arbetslöshetssituationen också upplevde en bättre psykiska hälsa än de som kände att de 

saknade denna kontroll. Detta brukar kallas för copingstrategier vilket innebär att personer 

försöker anpassa sina känslor för att klara av att hantera sin situation genom att acceptans och 

anpassning av sin arbetslöshet, en sekundär kontroll för att de ska må bra (ibid.).  

 

Några av respondenterna uttryckte att de fick avstå från saker när det kom till ekonomin men 

att det ändå gick bra för att de var så van att leva så. Jag anser att det är en slags 

copingstrategi för att inte de ekonomiska bekymren ska upplevas så betungande.  För att ta 

kontroll över sitt liv och uppleva någon slags struktur i vardagen så berättade några av 

kvinnorna att de försökte kliva upp samma tid varje morgon. De strukturerade också upp 

dagen med sysslor och ärenden. Detta är också ett tecken på en copingstrategi då kvinnorna 

försöker ersätta strukturen i vardagen som ett arbete annars hade gett dem. En av kvinnorna 

berättade att hon inte tyckte att det var några problem att få dagen att gå då hon var så van 

efter en lång tid som arbetslös. Hon hade följaktligen anpassat sin vardag efter sin 

arbetslöshetssituation och mådde därför bra i den.  

 

När det handlar om vem som innehar kontrollen i deras liv så var uppfattningarna lite olika. 

En del av kvinnorna tyckte att det var myndigheterna och inte dem själva som kontrollerade 

vad som skulle ske i deras liv. Men en av respondenterna ansåg att det var hon och ingen 

annan som kontrollerade vad som skulle ske i hennes liv men att det kunde kännas bra att få 

hjälp eller stöd från myndigheterna om hon kände att det behövdes. Den kvinnan mådde inte 

heller dåligt i sin arbetslöshetssituation vilket jag anser delvis berodde på upplevelsen av 

kontroll. En annan av kvinnorna berättade att hon försökte att ha kontrollen genom att komma 
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med egna initiativ men att hon ändå kände sig kontrollerad av reglerna från myndigheterna 

som hon inte kunde påverka. En respondent uttryckte sig att det som var viktigast i livet det 

var att få ha hälsan. I och med det så tog hon bort betydelsen av att ha ett arbete, och på så sätt 

kändes inte heller avsaknaden av detta lika tungt för henne. 

 

Empowerment, hjälp till självhjälp 

De grundläggande delarna i empowerment är makt, kontroll, självtillit och stolthet och kan ses 

som ett sätt att skapa insikt och stärka egenmakten, då makt ger möjligheter att påverka den 

egna situationen. Grundtanken i empowerment är att alla människor har lika värde och är 

kompetenta att styra över sina egna liv (Kostenius & Lindqvist, 2006).  

 

Respondenternas upplevelser av hjälpen och stödet från myndigheterna varierar en del men de 

flesta tyckte att hjälpen och stödet de fått inte har lett till något konkret. Det som flera av 

kvinnorna nämner är Arbetslivsresurs insats Jobbjägare som ska hjälpa dem att hitta jobb. 

Den insatsen upplevdes olika av kvinnorna. En av kvinnorna tyckte att det kändes som att hon 

inte ansågs kapabel att marknadsföra sig själv hos arbetsgivaren. Hon kom senare fram till att 

just detta var någonting som hon hade svårt för och ändrade därmed uppfattning om insatsen 

då den fungerade stärkande för henne. En annan kvinna upplevde insatsen som obekväm och 

ville föra sin egen talan. De olika reaktionerna på insatsen tyder på att hjälpen var passande 

för den första kvinnan och stärkte henne.  Men insatsen för den andra kvinnan upplevdes tvärt 

om då det inte var hon som själv som utförde handlingen, utan fick stå på sidan om vilket 

upplevdes som kränkande.       

 

Det ställs krav från de olika myndigheterna på de arbetslösa. Dessa krav kan göra att 

personerna upplever att de inte själva kontrollerar sina liv och att de har en mycket liten chans 

att påverka vad som sker. Respondenterna upplevde dessa krav lite olika men den 

övervägande delen av dem ansåg att kraven kändes mycket påfrestande. En av kvinnorna 

uttryckte att hon inte upplevde hjälpen och stödet så omfattande som kraven var. Att 

kvinnorna upplever kraven som okontrollerbara påverkar deras känsla av kontroll över sin 

egen situation vilket leder till en reducering av egenmakten. Kvinnorna upplevde inte heller 

att de var de själva som hade makten att göra en förändring i sitt liv utan att det var andra 

faktorer som spelade in, till exempel slumpen, myndigheterna eller att de kände att de 

behövde hjälp med detta. En av kvinnorna nämnde att den främsta orsaken till att hon ville ha 

ett arbete var att kunna växa som människa och få en bättre självkänsla och självbild viket 

hon upplevde att hon saknade i sin arbetslöshetssituation. En av grunderna i empowerment är 

att människan själv ska känna sig kompetent att styra över sitt eget liv vilket inte kvinnorna 

upplevde.  

 

Risksamhället, ett allt mer individualiserat samhälle.  

Utbildning är inte längre privilegier bara för en viss samhällsklass vilket har lett till att en 

persons ursprung blivit mindre betydelsefull, du ska själv bestämma över ditt liv och vad du 

vill bli. Detta har resulterat i att utbildning har blivit en form av selektion då det enda sättet att 

skaffa sig en högre utbildning är att klara av prov och tentamina vilket inte alla gör (Beck, 

2000). Respondenternas utbildningsbakgrund såg något olika ut men ett mönster som jag 

kunde se var att de två kvinnorna som hade en längre utbildningsbakgrund kunde tänka sig att 

utbilda sig mer. Det var bara åldern eller ekonomin som hindrade. De andra kvinnorna hade 

en betydligt kortare utbildningsbakgrund och uttryckte också att de upplevde ett starkt obehag 

för att utbilda sig vilket hade ett samband med deras tidigare skolgång. Detta tycker jag visar 

tydligt på den selektion som Beck (2000) skriver om där en del personer klarar av skolgången 

och andra inte.  
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Beck (2000) menar att en konsekvens av det allt mer individualiserade samhället är att 

personer som har blivit arbetslösa måste hjälpa sig själv och står ensamma, till skillnad från 

förr då arbetslösheten var ett gemensamt öde för människorna i deras klasstillhörighet. I 

dagens alltmer klasslösa samhälle har det gemensamma ödet förändrats till ett personligt öde. 

Enligt Beck så kan arbetslösheten missbedömas som någonting temporärt men efter 

upprepade misslyckade försök förvandlas det till någonting permanent. Varefter personens 

misslyckande att skaffa sig ett arbete blir dennes egenskap (Beck, 2000). Ett tydligt tecken på 

att samhället blir alltmer individualiserat framkommer när respondenterna berättar att de 

upplever att personer de känner som inte är arbetslösa saknar förståelse för deras situation. 

Det var också vanligt att kvinnorna upplevde att personer med arbeten inte heller hade tid 

eller lust att engagera sig i arbetslösa personer. En av kvinnorna ansåg att de som brydde sig 

gjorde det på att negativt och förringande sätt. Allt detta anser jag är en konsekvens av 

individualiseringen då människor inte har tid eller lust att lyssna och bry sig om en person 

utanför sin närmsta familj. Respondenterna uttryckte en svikande tro på sig själv och ett allt 

sämre självförtroende då de inte lyckats med att få ett arbete. En av respondenterna gav 

uttryck åt detta genom att säga att hon hade börjat se sig själv som ett offer. Detta tyder på det 

som Beck (2000) beskriver som när misslyckandet att få ett arbete gör att personen överför 

detta misslyckande som en egenskap hos sig själv.  

 

5.2 Slutsatser  

Studiens syfte var att undersöka hur långtidsarbetslösa kvinnor upplever sin situation i dagens 

samhälle. 

Nästan alla respondenter upplevde att de inte hade så stor kontroll eller inflytande vad som 

skulle ske i deras liv. Myndigheterna ställde krav som de var tvungna att följa vilket 

reducerade känslan av kontroll. Ett sätt att försöka behålla den kontrollen var att komma med 

egna initiativ. En av kvinnorna upplevde dock att det var hon som hade kontrollen över sitt liv 

och att det viktigaste var att hon fick vara frisk, denna kvinna var också den som inte mådde 

så dåligt i sin situation som arbetslös. För att orka med situationen som arbetslös hade 

kvinnorna vissa copingstrategier som de använde sig av till exempel så strukturerade de upp 

sin dag med rutiner och ärenden. Majoriteten av kvinnorna ansåg att de inte var de som hade 

makten att göra en förändring i sitt liv utan det styrdes av yttre faktorer.  

 

Kontakten med Arbetsförmedlingen upplevdes övervägande mycket negativ till skillnad från 

kontakten med Arbetslivsresurs. Skillnaderna i dessa möten låg i det mänskliga och 

förstående bemötandet som respondenterna fick på Arbetslivsresurs. I möten med andra icke 

arbetslösa människor upplevde respondenterna ofta att dessa personer såg ner på dem på 

grund av deras arbetslöshet. En del av kvinnorna hade undvikit situationer där det visste att 

frågan om vad de arbetade med skulle ställas, detta för att slippa bli dömd som mindre värd. 

En av kvinnorna upplevde dock att hon inte brydde sig om vad andra tyckte om henne och att 

personer med arbete förstod hennes situation. Detta gjorde att hon inte upplevde en sådan 

situation som besvärande. Den kvinna som led mest av den ekonomiska situationen var också 

den som upplevde starkas att människor såg ner på henne vilket hon upplevde som 

förnedrande. Det upplevdes också att personer med arbeten saknade förståelse för deras 

situation och att de inte heller orkade eller hade tid att bry sig.  
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Dålig ekonomi på grund av deras arbetslöshet var någonting som samtliga respondenter hade 

erfarenhet av. Att tvingas avstå från saker, till exempel tandläkarbesök tillhörde vardagen. För 

den av kvinnorna vars ekonomiska situation var den mest ansträngda var det jobbigaste att 

hon inte kunde ge sina barn det som de behövde för att deras vardag skulle fungera. Detta 

hade lett till att hennes självförtroende hade minskat drastiskt sen hon blev utan arbete. Den 

dåliga ekonomin var också ett av huvudskälen till att respondenterna ville ha ett arbete.  

 

Att bli arbetslös resulterar för de flesta i en sämre ekonomi. Men det handlar inte bara om det 

ekonomiska utan även de sociala kontakterna som reduceras. Att arbeta kan vara både 

utvecklande och lärorik men också tungt och mödosamt. Undersökningar visar att de allra 

flesta människor, även de som upplever arbetet som tungt och ansträngande, vill har ett arbete 

(Härenstam, Lundberg & Starrin, 1999). Det kan vara tungt att jobba, men det verkar vara 

betydligt mödosammare att tyngas ned av arbetslöshetens krav och oro.   

 

5.3 Förslag på åtgärder och fortsatt forskning  

Forskningen har visat att det är påfrestande för den psykiska hälsan att vara arbetslös och i 

allra högsta grad långtidsarbetslös. Att tappa jobbet kan liknas med ett trauma för många. 

Flera av mina respondenter upplevde coachingen som någonting positivt. Jag anser att 

coaching kan vara ett sätt att stärka långtidsarbetslösas självkänsla och bygga upp deras 

självförtroende. Dock ska personen som coachar vara utbildad så att personen innehar behörig 

kompetens.  

 

En av mina respondenter nämnde att hon ibland kände att hon skulle vilja prata med en 

psykolog. Jag tror att det skulle vara bra om Arbetsförmedlingen kunde erbjuda arbetslösa 

någon professionell att prata med innan det går så långt att sjukvården måste kopplas in.     

 

Sverige kommer aldrig att kunna uppnå full sysselsättning till 100 procent och det kommer 

alltid att finnas personer som står utan arbete (www.arbetsformedlingen.se). Åtgärderna och 

villkoren för de arbetslösa skiftar beroende på vilken politik det är som styr och det 

ekonomiska läget som råder. Det står att läsa i tapporten ”Jakten på superarbetskraften” 

(2009)  att åtgärderna för att få arbetslösa att söka mer arbeten och fortare komma tillbaka på 

arbetsmarknaden har till stor del varit att försämra arbetslöshetsvillkoren med höjda krav och 

sänkta ersättningar. Detta har i sin tur har lett till att de arbetslösa mår allt sämre och sämre i 

sin arbetslöshetssituation. Jag anser att i stället för att höja kraven och minska ersättningen så 

ska det satsas mer på uppbyggande insatser till exempel utbildning. Långtidsarbetslösa 

personer som inte lyckas få ett arbete hamnar efter en tid i Fas 3. I Fas 3 så får personer inte 

utbilda sig (www.arbetsformedlingen.se), trots att de uppenbarligen behöver någonting mer 

för att kunna konkurrera med andra om jobben på arbetsmarknaden. Jag anser att 

långtidsarbetslösa, synnerligen dem i Fas 3, måste få chansen att kunna utbilda sig.
1
 

 

  

                                                           
1
 Sedan jag skrev detta så har regeringen den 17 maj 2011 beslutat om att personer som är inskrivna i 

jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 ska kunna gå en utbildning om den leder till ett arbete. Hur lång, 

och vilken sorts utbildning som är lämplig ska Arbetsförmedlingen utarbeta i samarbete med 

deltagaren (www.arbetsformedlingen.se). 
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Som jag tidigare nämnde så kommer det alltid att finnas arbetslösa personer i Sverige, det är 

bara förutsättningarna och reglerna som de arbetslösa måste rätta sig efter som skiftar. Jag 

anser att det kan vara viktigt att fortsätta undersöka hur personerna i de olika åtgärderna mår 

då det hela tiden införs nya åtgärder. Om en åtgärd resulterar i att ett fåtal personer återgår till 

arbetsmarknaden, men att en stor del av deltagarna får så pass försämrad psykisk hälsa att de 

istället för att vara arbetslösa då blir sjukskrivna och kan därmed inte ta ett arbete. Då har 

problemet blivit ännu större med personer som först måste rehabiliteras för att sedan gå ut i 

arbetslösheten med en sjukskrivningsbakgrund i bagaget.  

 

Därför anser jag att det är viktigt att fortsätta forska på hur människorna mår i de olika 

arbetsmarknadsåtgärderna. Det finns mycket att vinna på att vara preventiv och avveckla 

åtgärden eller ändra på villkoren om det framkommer att många personer mår dåligt av den. 

Arbetslösheten mäts i siffror och statistik. Det kanske också skulle behöva mätas hur 

personerna i de olika arbetsmarknadspolitiska programmen mår i kombination med hur många 

personer som återgår till den ordinarie arbetsmarknaden efter ett program. Den bästa 

lösningen för ett effektivt arbetsmarknadsprogram skulle vara en åtgärd med balans mellan 

effektivitet och god psykisk hälsa hos deltagarna.  
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Bilaga 1 

Hej 

Tack för att Du vill medverka i den här intervjun eftersom dina åsikter, tankar och 

erfarenheter är mycket viktiga för min C-uppsats.  

Syftet med den här uppsatsen är att öka kunskapen om arbetslösa kvinnors upplevelser av sin 

arbetslöshet. 

Deltagandet är frivilligt och känner du att du inte vill svara på en viss fråga eller avbryta 

intervjun så är det okey.  

Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ner ordagrant, vilket är viktigt för att just 

dina tankar och åsikter ska komma fram. Det är endast jag som kommer att lyssna på det 

inspelade samtalet och intervjumaterialet kommer endast att användas i denna studie. 

Inspelningen kommer att raderas efter jag har skrivit ner den. Du kommer att vara anonym 

med ett fingerat namn i uppsatsen.  

Än en gång, tack för att jag får ta del av Dina upplevelser och tankar./ Anna Eriksson 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 
Hur gammal är du? 

 

Kan du berätta lite om dig själv? 

Gift/ogift, sambo/ensamstående 

Barn 

Anhörig sysselsättning 

Boende 

 

När du var tonåring vad hade du för drömmar och planer om framtiden? 

Familj 

Utbildning 

Arbete  

 

Kan du berätta om din utbildningsbakgrund? 

Grundskolan 

Gymnasium 

Högre utbildning 

 

Vad har du arbetat med tidigare? 

Trivsel 

 

Av vilken anledning blev du arbetslös? 

 

Hur länge har du varit arbetslös? 

 

Hur upplevde du att det var att bli arbetslös? 

Skam 

Oro 

 

Hur upplevde du den ekonomiska situationen när du blev arbetslös? 

 

Nuläge 

 

Hur påverkar din arbetslöshet din vardag? 

Avstå från saker  

 

Kan du berätta hur en vanlig dag ser ut för dig? 

Rutiner 

Vardag/helg 

 

Upplever du din arbetslöshet annorlunda nu, jämfört med när du just hade blivit arbetslös, 

berätta? 

Ångest 

 

Hur upplever du att det känns att söka arbete?  
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Hopplöst/hoppfullt 

Vilka krav från myndigheterna finns det i ”jobbsökar situationen”? 

 

Hur upplever du de kraven?  

 

Hur upplever du kontakten med myndigheter t.ex. Arbetsförmedlingen, Arbetslivsresurs och 

FK? 

 

Vilken hjälp och stöd har du fått av myndigheterna? 

 

Hur upplevde du hjälpen och stödet som du fick? 

Blev det något resultat 

 

Vilken hjälp och stöd känner du att du saknar/skulle vilja ha? 

 

Upplever du att det är du själv som har kontrollen vad som ska ske i ditt liv? 

Maktlöshet 

 

Vem är det som har makten att förändra din situation? 

Du själv 

Myndigheter 

Både och  

 

Har din syn på dig själv förändrats sedan du blev arbetslös? 

 

Hur tror du att andra människor med arbete ser på dig och din situation? 

 

Kan du berätta om hur du upplever situationer där du måste prata eller informera andra om att 

du är arbetslös? 

Skamkänslor 

 

Har det hänt att du har undvikit någon situation där du vet att du hade fått frågan om vad du 

arbetar med t.ex. på fest? 

 

Har det funnits situationer där du inte har berättat att du är arbetslös? 

Möter någon ytlig bekant 

 

Har du någon du kan prata med om din situation om det känns jobbigt? 

 

Vad upplever du som mest negativt med att vara arbetslös? 

Ekonomin 

Maktlöshet 

Dåligt självförtroende 

 

Finns det någonting positivt med din arbetslöshet? 

Fritid 

Chans att göra någonting annat 
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Har du haft/har någon arbetsmarknadsåtgärd t.ex. praktikplats? 

Var då? 

Hur ser/såg arbetsplatsen ut? 

Anställda 

Lokalerna 

Arbetsuppgifter? 

Trivs du på praktikplatsen? 

Känns det som ett riktigt arbete? 

Vad har du fått för bemötande av arbetskamraterna på praktikplatsen? 

Upplever/upplevde du att det känns/kändes meningsfullt att gå till arbetsplatsen? 

 

Framtid 

Hur ser du på att utbilda dig? 

Hinder – ekonomi, lån, ålder 

Möjligheter - anställning 

 

Vad anser du om dina chanser till ett arbete? 

Konkurrensen på dagens arbetsmarknad 

Utbildning 

 

Tycker du att arbetsmarknadsåtgärderna som du har deltagit i har ökat dina chanser till ett 

arbete? 

Varför/varför inte 

 

Vad är den främsta orsaken till att du vill ha ett arbete? 

Ekonomin 

Slippa kontakten med myndigheter 

Bättre självförtroende 

 

Finns det någonting som du anser måste förändras i ditt liv för att du ska få ett arbete? 

Utbildning 

Bli frisk 

”Få in en fot” 

 

Vilken sorts arbete skulle du vilja ha? 

Spelar ingen roll 

Krav 

 

Vad skulle förändras i ditt liv om du fick ett arbete? 

Självkänslan 

Ekonomin 

 

Hur ser du på framtiden?  

Förhoppningar och drömmar 

Anställning 

Planer 

 

Har din syn på framtiden förändrats under din tid som du har varit arbetslös, beskriv?  

 


