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             Hur uppfattar individer att arbetslöshet påverkar hälsa 
och välbefinnande? 

Rondek Majid och Jenny Sanchez  

Tidigare studier visar att arbetslöshet har negativ påverkan på 
individens hälsa och välbefinnande och att en minskning av ekonomin 
är en av de starkaste orsakerna som kan leda till isolering, stress och 
frustration. Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse om 
hur individens upplever arbetslöshet och hur detta påverkar deras hälsa 
och välbefinnande. Undersökningen utgick utifrån en kvalitativ studie 
där respondenterna var 11 individer både män och kvinnor mellan 25-
55 år, och arbetslöshetsperioden varierade mellan 1 till 9 månader. 
Respondenterna intervjuades ca 20 minuter med semistrukturerade 
frågor. Den fyra temana som var centrala i denna undersökning var: 
negativ påverkan på familj och hem, känsla av utanförskap, känsla av 
maktlöshet och psykisk ohälsa. Resultaten visade att respondenterna 
lever i en konstant osäkerhet på grund av minskning av ekonomi, 
känslan av hopplöshet dyker upp bland sysslolösa och att 
familjemedlemmar drabbas. De olika undertemana gav bättre förståelse 
kring respondenternas vardagssituationer. 

 
Keywords: social relationships, welfare, family support, helplessness 
and stress. 

 
Inledning 

 
 
Arbetslöshet är ett dagsaktuellt problem som både påverkar individens hälsa och samhället. 
Enligt Arbetsförmedlingen är arbetslösheten i mars 2017 6.8% och det har minskat med 0.9% 
jämfört med mars 2016. Men trots det så är arbetslösheten fortfarande ett problem då 
arbetsmarknaden fortfarande som det ser ut idag i Sverige, detta på grund att arbetslöshet 
bland nyinvandrade och lågutbildade är högre än bland inrikesfödda individer med 
gymnasienivå (Galte, 2016). 

Själva begreppet ”arbetslös” definieras och beskrivs som en avsaknad av anställning, enligt 
Aronsson, et al. (2012). Arbetslöshet och dess påverkan på samhället och individen i sig är ett 
aktuellt ämne i dagsläget. Arbetslöshet förknippas med ett flertal negativa aspekter så som 
familjekonflikter, påverkan på sociala kontakter, ekonomiska svårigheter samt svårigheter för 
den personliga utvecklingen (Dunn, Wewiorski, & Rogers, 2008). 

Arbetslöshet korrelerar med försämrad ekonomi liksom färre och försämrade sociala 
kontakter. Det är inte ovanligt att hela familjer drabbas när någon är/blir arbetslös och 
familjekonflikter utbryter ofta (Fryer & Fagan, 2003). Att ha en anställning medför 
uppfyllelse av vissa personliga värden hos individen, så som tillväxt känslomässigt och 
ekonomiskt samt att det medför en känsla av stolthet (Dunn, et al. 2008). Även Schwebel 
(1997) talar om hur viktigt det är för individer att ha en status via ett arbete då det blir en del 
av individens definition av vem han/hon är, och på så sätt lättare att få en känsla av 
gemenskap med andra människor, ett socialt nätverk som en individ känner gemenskap med 
leder till en känsla av trygghet, stolthet och samhällstillhörighet.  
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Arbetslöshet har negativa effekter på individens hälsa och denna ohälsa är högre bland 
individer som har varit långtidsarbetslösa. Folkhälsomyndigheten (2016) menar att individer 
som upplever arbetslöshet kan öka risken för ohälsosamma levnadsvanor, stress och ångest. 
Blekesaune (2008) menar att familjer drabbas mest av arbetsförlusten och detta på grund av 
två olika faktorer. Den första är ekonomins minskning och den andra förlusten av självrespekt. 
Han menar att de två faktorerna ökar oundvikliga familjekonflikter medan Hammarström 
(1996) menar att familjer, vänner och olika sociala stöd kan hjälpa till att minska de 
destruktiva påverkningarna som sysslolöshet ger/ skapar för en arbetslös individ.	   
 
 
Arbetslösheten i Sverige 
 
Enligt Statistiska Centralbyråns (2016) undersökning, var andelen arbetslösa individer i 
åldrarna 20-64 5.9% år 2016. Uppdelat på kön framgår att andelen arbetslösa bland kvinnor 
var 5.7% och bland män på 6.1%. Den genomsnittliga arbetslösheten för äldre är lägre än för 
yngre, däremot när väl arbetslöshet inträffar blir arbetslöshetsperioden längre, medan för 
yngre är arbetslösheten högre än i hela befolkningen men arbetslöshetsperioden blir kortare än 
för äldre. Det finns olika faktorer som är orsaken till att arbetslöshet bland yngre är högre.  

Enligt Galte (2016) är ofullständiga gymnasiebetyg och utbildning den främsta orsaken till 
arbetslöshet bland yngre. Arbetslöshet för individer med eftergymnasial utbildning är låg och 
den ligger under 5% medan för individer som saknar gymnasial utbildning ligger låg den över 
20% under år 2015. Arbetslösheten sjunker bland svenskar och individer som har varit lång 
tid i Sverige medan den däremot stiger bland nyinvandrade och individer med låg utbildning. 
Enligt Galte (2016) var inskrivna hos Arbetsförmedlingen cirka 70% nyinvandrade som 
saknade gymnasienivå medan den resterande 30% var svenskar. Medelåldern för 
nyinvandrade arbetslösa låg på 39 år och svenskar 41 år. 

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet som utgörs av latent arbetssökande, undersysselsatta 
och arbetslösa uppgick i november 2016 till över 16 miljoner timmar i veckan, vilket 
motsvarar 405000 heltidsarbeten. Det är en minskning av antalet arbetslösa från året innan 
(Statistiska centralbyrån, 2016).  
 

 

Negativ påverkan på familjerelationer 
Arbetslösheten påverkar inte bara en individ utan hela familjen. Arbetslösa individer drabbas 
ofta av olika typer av stress och denna stress kan påverka det sociala klimatet i familjen men 
även i sociala relationer med andra. Försämrat socialt klimat kan leda till konflikter av olika 
slag. Det råder ett samband mellan arbetslöshet och ökad förekomst av skilsmässor på grund 
av försämra klimat (Amato & Beattie, 2011).  

En arbetslös person som bor med signifikanta andra och barn upplever konflikter och 
missförstånd då olika uppfattningar uppstår mellan de arbetslösa och anhöriga. 
Meningsskiljaktigheter uppkommer kring vad anhöriga tycker att den arbetslöse kan och bör 
göra under dagarna medan den arbetslöse själv tycker att det är annat som är viktigare. 
Exempel kan vara att anhöriga tycker att någon som är arbetslös har hur mycket tid som helst 
till att städa medan den arbetslöse själv anser att dagarna går åt att istället söka jobb. Ett annat 
exempel är ändrad dygnsrytm hos den arbetslöse som inte är den samma som övriga 
familjemedlemmar eller samboende. Det är ur dessa små vardagsexempel som stress uppstår 
hos individen som sedan leder till konflikter och dålig klimat i hemmet (Jonsson & Törnberg, 
2010). 
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Familj som stöd 
Även om uppsägning resulterar i en förlust av relationen mellan den anställde och 
arbetsgivare, återstår ofta andra viktiga relationer som kan anses som en viktig källa till 
socialt kapital. Människor utan anställning har fortfarande ofta någon form av socialt nätverk 
såsom familj och/ eller nära vänner som kan bistå med socialt stöd. Även om familjen inte 
riktigt kan ersätta eller jämföras med det sociala kapital som försvinner efter en uppsägning, 
kan familjeband vara värdefulla och bidra med förtroende och säkerhet. Huffman, Culbertson, 
Wayment, och Irving (2015) har visat att nivån av familjestöd som finns tillgänglig under en 
uppsägning har stor påverkan på graden av psykisk stress och lidande, familjestöd kan 
kompensera för några av de sociala förlusterna som uppstår vid uppsägning. 

Arbetslöshet innebär både en försvagning av socialt stöd samt att den egna sociala statusen 
försämras, vilket leder vidare till ytterligare svårigheter till att försöka knyta till sig sociala 
kontakter. Det är därför hälsan påverkas olika beroende på individens grad av socialt stöd. De 
negativa effekterna minskas vid socialt stöd medan de förstärks av bristen på socialt stöd. 
Forskning har visat två olika riktningar arbetslösa individer tar. Det ena är att vid arbetslöshet 
minskar kontakten med vänner medan kontakten med familjen ökar och så finns det forskning 
som talar för det motsatta (Rantakeisu, 2002). Forskning visar att individer som upplever 
arbetslöshet och som tillbringar tid med sin familj känner ett socialt stöd. Socialt stöd 
fungerar som en stötdämpare mot stress, påfrestningar och kan hjälpa individer att kunna 
hantera olika svåra livssituationer. Studier visar att frånvaron av socialt stöd kan leda till 
ohälsa och framkalla stress (Cullen & Hodgetts, 2001).  

Enligt McKee-Ryan, Song, Wanberg och Kinicki (2005) fungerar socialt stöd som ett 
hjälpmedel för individer som upplever arbetslöshet. Detta kan hjälpa individer att tänka 
positivt om sig själva samt förstärka individens benägenhet att upprätthålla en positiv attityd 
under arbetslösheten.  
 

 

Ekonomiska konsekvenser av arbetslöshet 
För en del individer betyder arbete i första hand ekonomisk försörjning medan andra betonar 
betydelsen av aktivitet, socialt stöd och samspel tillsammans med andra (Rantakeisu, 2002). 
Graden av aktivitet vid arbetslöshet skiljer sig mellan individer, men det är även faktorer som 
ekonomi och hälsa som i sin tur påverkar hur pass aktiv en arbetslös individ kan vara och 
vilka aktiviteter som denne har möjlighet till. Människor strävar aktivt efter meningsfullhet 
och självbestämmande, försöker skapa känsla av, initiera, influera och handskas med 
situationer och händelser i linje med personliga värden, mål och förväntningar på framtiden. 
Arbetslöshetens koppling till en försämrad ekonomi leder dock till begränsningar och 
frustration samt underminerar planering och målmedvetna åtgärder och förknippas med 
framtida osäkerheter. Studier som utförts i flera olika länder har påvisat att finansiell 
deprivation och framtida osäkerheter kan ge en förklaring till arbetslösa individers 
stressymptom (Karsten, Vastamäki, & Moser, 2016).    

Huffman et al. (2015) redogör för att ekonomiska påfrestningar är bland de starkaste 
orsakerna till psykisk lidande hos människor utan anställning. Det psykiska lidandet är 
troligtvis mycket mer omfattande för arbetslösa individer utan någon anställning jämfört med 
de som har en anställning. Att förlora sin inkomst och uppleva fattigdom kan leda till minskat 
hopp om en meningsfull framtid och välfärd. Utöver de sistnämnda har forskning påvisat att i 



	   4 

samband med en minskad psykisk och fysisk välfärd upplever individer utan någon 
anställning, en förlust av personlig kontroll. 

Det ekonomiska perspektivets påverkan på hälsa vid arbetslöshet har även undersökts av 
Fryer och Fagan (2003) som menar att påtvingade restriktioner av ekonomin i kombination 
med en osäker framtid, kraftigt försvårar individers möjligheter att planera och ha kontroll 
över sina livssituationer. Detta kan leda till att dessa individers planer och drömmar helt läggs 
åt sidan och fokus blir istället på kortsiktig överlevnad, att få mat för dagen och klara av att 
betala räkningar. För att människan skall ha möjlighet till en livssituation som är 
tillfredsställande, är en ekonomisk grundtrygghet avgörande. 
 

 

Hälsa och välbefinnande 
Att ha ett arbete är ofta avgörande för människans möjligheter utveckla och förverkliga sig 
själv. Att bli arbetslös kan för många innebära en identitetskris. Vid arbetslöshet sätts 
självförtroende och självbild på prov. En del individer erfar känslor av värdelöshet och 
beskriver ett oavbrutet kämpande för att bevara en självbild som är positiv (Jönsson, 2003).  

Enligt Dooley, Catalano och Wilsson (refererad i Rosenthal, Carroll-Scott, Earnshaw, 
Santilli, & Ickovics, 2012) leder förlusten av arbete till hopplöshet, oro, ångest och depressiva 
symtom. Studier visar att samhällen med hög arbetslöshet har fler självmord och högre grad 
av psykisk ohälsa än samhällen med låg arbetslöshet (Rosenthal et al., 2012). 

Enligt Strandh, Winefield, Nilsson och Hammarström (2014) genererar arbetslöshet 
marginalisering och diskriminering på en social nivå, vilket i sin tur leder till att individer som 
saknar arbete isolerar sig. Arbetslöshet kan innebära en minskad delaktighet i själva samhället 
och känsla av utanförskap. Eftersom många arbetslösa individer kan bli känslomässigt 
instabila och uppleva sig ensamma spelar det sociala stödet en stor roll. Socialt stöd kan 
moderera den utsatta uppkomma situationen och generera positiva hälsoeffekterna (Kroll, 
Lampert, & Devitt, 2011).       

Enligt Blake, Duffy och Douglass (2014) bygger vissa människor upp sin identitet kring 
arbetet. Arbetet är här avgörande för individens möjligheter att realisera sig själv och utveckla 
sina kunskaper. Så när arbetslöshet avbryter denna process, får individen en känsla av 
misslyckande och nederlag. Arbetslöshet har en så pass stor påverkan på individers 
välbefinnande att det kan utgöra ett hot mot hälsan eftersom arbete är av vikt för individens 
självkänsla och identitet. Graden av arbetets betydelse är olika individer emellan. För de 
individer som arbetet är centralt för den egna identiteten blir konsekvenserna vid arbetslöshet 
allvarligare (Jönsson & Söderfeldt, 1996).  

Rantakeisu (2002) redogör för teorin om de negativa effekterna av arbetslöshet 
uppkommer som en konsekvens då arbetslösa uteblir från situationer som innehåller sociala 
funktioner och de är centrala på så sätt att de uppfyller de socialpsykologiska behoven som 
människan har. Detta är förklaringen till varför människor vill arbeta och varför människor 
har svårt att hantera de konsekvenser som uppkommer vid arbetslöshet. Det är även därför 
många människor hellre har ett dåligt arbete som de inte trivs på än att vara arbetslösa då det 
uppfyller syfte/ normen av att tillhöra samhället samt att människor skapar mening just utifrån 
samhället vi lever i. Vidare menar Rantakeisu att det är ofta förekommande att ett arbete 
tyvärr blir en central punkt i många människor liv då socialisering med andra innebär oftast 
diskussioner kring just arbetslivet. 
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Syfte och frågeställning 

Forskningen tyder på̊ att det finns ett samband mellan arbetslöshet och individens 
välbefinnande. Flera studier har visat att en individ som upplever arbetslöshet drabbas av 
bland annat stress, utanförskap och skuldkänslor. Bland annat har det visat sig att ett 
försämrat stöd (se t.ex. Huffman, et al., 2015) och försämrad ekonomi (se t.ex. Karsten, 
Vastamäki, & Moser, 2016) har starka samband med individens välbefinnande. Syftet med 
denna studie är att undersöka hur arbetslösa individer upplever att arbetslösheten påverkar 
deras hälsa och välbefinnande. I studien undersöks individens egna upplevelser som 
arbetslösa för att därmed kunna öka förståelsen för hur hälsa och välbefinnande kan påverkas 
vid arbetslöshet.  

 
Studiens frågeställning är följande:  

• Hur uppfattar individer att arbetslöshet påverkar deras hälsa och välbefinnande? 

 

Metod 

 
Studien har en kvalitativ ansats med syftet att i dialog med arbetslösa individer undersöka 
deras upplevelser och erfarenheter av arbetslöshet och dess konsekvenser. Den kvalitativa 
forskningsintervjun har valts för att få inblick i individuella och subjektiva upplevelser. Det är 
utifrån personernas livsvärld vi vill försöka förstå det vardagliga livet som arbetslös (Kvale, 
1997). 
 
 
Deltagare 
  
 
Deltagarna i denna studie rekryterades via ett tillgänglighetsurval. Via våra egna sociala 
kretsar kontaktades 11 arbetslösa personer för ett eventuellt deltagande. Mellan respondenter 
fanns inte någon kontakt eller bekantskap som författarna kunde konstatera. I urvalet 
eftersträvades en variation i ålder, levnadssätt (boende med föräldrar, sambo, gift, gift och har 
barn, ensamboende) variation i kön samt variation på arbetslöshetsperiod. Dock var de 
faktorerna inte av absolut vikt då vi fokuserade erfarenheter utifrån arbetslöshet och inte 
exempelvis utifrån könsskillnader eller ålderns påverkan. Av de tillfrågade tackade 8 nej till 
deltagande och 11 tackade ja.  

Studiens deltagare bestod av 5 män och 6 kvinnor som var arbetslösa vid intervjutillfället 
och som aktivt sökte arbete. Respondenterna hade varit arbetslösa mellan en till nio månader. 
Respondenterna var från två olika städer i Mellansverige och deras ålder var mellan 25-55 år. 
Tabell 1 visar: egenskaper hos de olika 11 respondenterna. Hädanefter kallas respondenter 1 
för (R1), respondent 2 (R2), respondent 3 (R3) och så vidare. 
	  
	  
 
Tabell 1 
Respondenternas egenskaper  
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Respondent  Ålder  Kön  Bakgrund  Utbildning  Arbetslöshetsperiod 

 
1 34 Män Svensk  Gymnasienivå 4 månader  

 
2 25 Kvinna Svensk  Gymnasienivå 5 månader 

 
3 29 Kvinna Invandrare Gymnasienivå 3/5 månader  

 
4 32 kvinna Invandrare Universitet 4 månader  

 
5 42 Män  Svensk Yrkeshögskolan 6 månader 

 
6 55 Män Invandrare Grundskolan  9 månader 

 
7 26 män Svensk Gymnasienivå 2 månader  

 
8 25 kvinna Svensk Gymnasienivå 3 månader  

 
9 30 Kvinna Invandrare Gymnasienivå 9 månader  

 
10 44 Män Invandrare Grundskolan  5 månader  

 
11 30 Kvinna Invandrare Universitet 1/5 månad 

 
 
 
Material 
 
 
En semistrukturerad intervjuguide utformades med frågor som formats för att komma så nära 
kärnan i syftet som möjligt. Intervjuguiden innehöll 18 frågor. Exempel på några frågor var: 
Hur känns det att vara arbetslös? Har arbetslöshet påverkat din hälsa?  Vilken betydelse har 
arbete för dig? Känner du dig utanför samhället?  Intervjufrågorna var skrivna utifrån ovan 
nämnda syfte som vi ville undersöka men med möjligheten att ställa frågor och följdfrågor i 
den ordning som kändes relevant. 

Intervjuerna var semistrukturerade utifrån syftet att respondenten skulle kunna svara och 
uppleva intervjun mer som ett samtal med en medmänniska och undvika känslan att denne 
blir utfrågad. Intervjuerna tog cirka 20 minuter vardera och med respondenternas medgivande 
kunde samtliga intervjuer spelas in med en diktafon. De inspelade intervjuerna 
transkriberades ordagrant och det utskrivna materialet omfattade totalt 48 sidor text.  
 
 
Procedur 
 
 
Inledningsvis formulerades ett missivbrev till respondenterna där det tydligt redovisades 
undersökningens syfte för respondenterna som var att undersöka hur arbetslösa individer 
upplever att arbetslösheten påverkar hälsa och välbefinnande. I studien undersöks individens 
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egna upplevelser som arbetslösa för att därmed kunna öka förståelsen för hur hälsa och 
välbefinnande kan påverkas vid arbetslöshet.  Där fanns också information om att studien 
genomförs i enlighet de etiska principerna (Vetenskåpsrådet, 2011). Dessa etiska principer 
innefattar krav på att all information som respondenterna skulle lämna till oss behandlas 
konfidentiellt och användas bara i forskningsändamål samt att undersökningen är 
konfidentiell, totalt frivilligt att delta i undersökningen, att de kunde avbryta sin medverkan 
när de ville och att de hade rätt att ta del av all insamlat datamaterial från deras intervju. 
Kontakt med respondenterna togs via telefon för att förklara först vad vi gör och varför vi är 
intresserade av just honom/ henne. För de som ville delta bestämdes tid och plats redan på 
telefon. Efter att deltagarna tackade ja tog vi deras mejl och skickade missivbrevet till dem så 
att de hade god tid på sig att läsa innan intervjuerna skulle genomföras. Dagen för 
intervjuerna förklarade vi ytterligare en gång syftet med undersökningen och de etiska 
principerna för att tydliggöra det ytterligare samt att respondenterna fick ställa eventuella 
frågor som de hade. Respondenterna underrättades även kring möjligheten att de kunde 
avbryta när som under intervjuns gång om de kände sig illa till mods eller inte ville fortsätta 
delta av någon anledning. Innan intervjuerna sattes igång presenterade vi oss själva så att de 
skulle veta vilka vi är. Intervjuerna genomfördes enligt respondenternas önskemål i några fall 
i intervjuarnas hem och i några fall hemma hos respondenterna. Samtliga intervjuer 
genomfördes i ett avskilt rum. Efter att intervjuerna hade gjorts tackade vi för oss själva och 
för deras deltagande som var till stor hjälp samt att de var mer än välkomna att kontakta oss 
om det var något de ville tilläga, ta bort eller något de undrade över. Respondenterna 
tillfrågades även om det var möjligt att kontakta dem om det var några följdfrågor som vi ville 
ställa, vilket alla var öppna för.  
 
 
Databearbetning 
 
 
Samtliga intervjuerna transkriberades ordagrant och sedan meningskoncentrerades, vilket 
betyder att upprepning och information som inte bedömdes nödvändig för denna studie har 
tagit bort då blev texten mer lätthanterlig. Informationen som sammanställdes, jämfördes 
senare med alla respondenter berättelser. Detta för att kunna ha chans att upptäcka olikheter 
och likheter i studien. Sammanfattningar av samtliga intervjuerna skickades sedan till 
respondenterna för att kunna få deras godkännande. Respondenterna godtog sammanfattning 
av deras intervju.  

Bearbetningen utav samtliga intervjuer utgjordes av meningskoncentrering och därefter 
identifiering av fyra huvudteman och nio underteman av de tolkade meningsbärande 
komponenterna (se Tabell 2). För att illustrera de olika temana och respondenternas 
upplevelser och livserfarenheter har vi använt ett urval av citat. 
 
 

Resultat 
 

Analysen resulterade i fyra huvudteman, negativ påverkan på familj och hem, känsla av 
utanförskap, känsla av maktlöshet och underordning och psykisk ohälsa. Till dessa fyra teman 
identifierades ett antal underteman.   
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Tabell 2 

Meningskoncentrering, undertema och tema 

Meningskoncentrering exempel Undertema Tema  

Skuldkänslor gentemot familjen/ barn  

Bara problem och skrik 

Skuldkänslor  

Konflikter 

 

Negativ påverkan på familj 
och hem  

Jag har ingen kontakt med någon. 

Inget stöd, ingen förstår 

Social isolering  

Ensamhet  

Känsla av utanförskap 

Konstant trakasseri 

Maktposition 

Det känns att de tycker synd om mig 

Trakasseri 

Nedvärderande 
tankar om 
sysslolösa 
 

Känsla av maktlöshet och 
underordning 

Kan inte sluta tänka på min situation. 

Jag vet inte hur jag ska göra nästa 
månad 

Känner mig frustrerad. 

Lyckas aldrig med något  

Stress 

Frustration 

Värdelöshet 

 

Psykisk ohälsa 

 

 

Negativ påverkan på familjerelationer 

 

Negativ påverkan på familjerelationer definierades utifrån studien som skuldkänslor gentemot 
familjen och konflikter som arbetslösa individer upplever. Flera av respondenterna upplevde 
att arbetslöshetssituationen hade en negativ påverkan på familj och hem. De uttryckte det 
som: ”jag skäms väldigt mycket eftersom min arbetssituation påverkar mig och även min 
familj”, ”allt jag gör är fel för min familj” och ”problem efter problem och ingen lösning”.   

Skuldkänslor. Flera av respondenterna berättade att de hade skuldkänslor gentemot 
familjen och barn. Skuldkänslor uppstod framförallt när de inte hade råd att försörja sin familj 
och när deras barn inte fick delta i någon aktivitet på grund av dålig ekonomi. R4 beskrev det 
som: ”Jag skäms och är ledsen eftersom jag inte kan erbjuda någonting till mina barn. Och det 
gör ont som förälder, ibland känner man sig värdelöst”. Med arbetslösheten följer 
skuldkänslor i relation till familjen och kanske särskilt i relation till barnen:  

Det känns inte okej att dina barn drabbas på grund att du inte har råd för att de ska 
kunna göra sina vanliga aktiviteter. Jag blir fortfarande ledsen av det här, att komma 
ihåg att mina barn fick drabbas av det här, att ser hur ledsna de var, det var inte lätt (R9). 
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Konflikter. Detta undertema definierades som relationella komplikationer och problem som 
uppstår vid arbetslöshet. Fem av elva respondenter berättade att stämningen i familjen 
påverkas, konflikter dyker upp och i några fall även aggressivitet. I respondenternas utsagor 
framgår att de kopplar ihop konflikter med den ökade psykiska och ekonomiska stress som 
arbetslösheten för med sig. Respondenterna menade att konflikter involverar både familj och 
barn, ilska och bråk kan uppstå ofta. Två av respondenterna beskrev det som: 

 
         Min familj ville inte komma nära mig på grund av min dålig beteende, jag kan erkänna 

att jag kunde vara lite aggressiv när jag sa saker men jag slog aldrig dem utan det var 
mer skrik och fulla ord, jag var ett monster. Det är tråkigt att man sårar dem som man 
älskar mest. Den dagen som jag insåg att mina barn och min fru inte ville vara i 
närheten av mig, jag grät och grät så mycket och sa förlåt till dem (R6). 

 

Jag vet inte hur detta kommer att sluta, vi bråkar och bråkar varje dag. Det finns ingen 
respekt för varandra, våra barn hör oss diskutera och det är bara för att jag inte har råd 
för att kunna betala alla våra räkningar. Synd att mina barn har hört oss diskutera, de 
säger ingenting men dem blir ledsna och går till deras rum och gråter (R1). 

 

Två av respondenterna beskriver att arbetslösheten inte har påverkat familjerelationerna i 
negativ riktning utan kanske tvärt om, att arbetslösheten blir en utsatt situation som man 
hanterar tillsammans. R2 beskrev det som: ”min familj har alltid varit där när jag har haft 
behov och vi har lärt oss att kunna hantera problem” och R7 sa att: ”som tur är har min familj 
och jag har inte haft någon konflikt, tvärtom vi har kommit väldig nära den senaste tre 
månaderna”.  

Det har inte varit så dålig som många tror. Utan just nu jag har mer tid för att tillbringa 
med mina barn, dem får stanna hemma istället för att gå till förskolan och det känns så 
himla bra att inte behöva vakna så tidig (R2).  

 

Känsla av utanförskap 
 
Känsla av utanförskap innefattar i denna studie att arbetslösheten skapar marginalisering, så 
att en arbetslös person isoleras efter en viss tid som arbetslös. Flera respondenter beskriver 
hur de slutar delta eller glädjas åt att delta i aktiviteter. Respondenterna berättade även att 
deras deltagande i sociala relationer minskar, med kollegor, vänner och familj. Åtta 
respondenter beskrev att situationen som arbetslös betyder att man inte är en del av samhället. 
Känslan av att vara utanför samhället leder också till starka känslor av ensamhet och att man 
isolerar sig.  
 

Social isolering. Denna underkategori definierades av respondenternas som en skadligt 
beteende för arbetslösa. De påpekade att det är positivt och viktigt att utöka sin krets av 
relationer, blir medlem i någon förening och göra olika typer av aktiviteter. De berättade även 
att isolering sker på grund av förlust av arbete och minskning av ekonomi. R1 beskrev social 
isolering som: 
 
          Jag kände mig ensam varje dag. Min familj bor utomlands och alla mina kompisar hade 

någonting att göra. Det var en tuff perioden, jag behövde träffa folk, gå ut. Men vart ska 
jag kunna gå ut? jag hade inga pengar, allt då var begränsad för mig. Det är verkligen 
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synd att ett arbete kunde uppfylla den sociala biten. Som sagt jag har ingen familj här så 
betyder att ingen kan stödja mig, tråkigt men det är sant. Jag har ingen riktigt kompis 
som jag kan prata om det här. Så för mig arbete ger mig den sociala biten som varje 
individ behöver ha och det är så mitt sociala liv och välbefinnande är kopplat till mitt 
arbete. (R1)  

 
Vidare R2 menade att sociala kontakter och samhörighet skapas genom arbetsplatsen och 
uttryckte det som: 
 
          På jobbet det hände alltid någonting rolig som jag kunde skratta åt, så fina kollegor man 

hade. Den kontakten som man skapar är otrolig bra, alltså det är själva miljö som gör att 
man trivs på sitt jobb. Man känner sig inte utanför, du skapar band med andra (R2). 

 
    Ensamhet. Respondenterna beskrev ensamhet som att varken vänner eller familjen har 
förståelse för deras situation. De uttryckte det som: ”andra förstår inte hur man känner”(R10). 
Många beskrev ensamhet som frånvaron av stöd från andra. Detta kunde hänga ihop med 
isoleringen i arbetslöshetssituationen som innebar att kollegor som en källa till stöd inte 
längre fanns. En respondent menade att ”det finns inga vänner när man är arbetslöst” och ”jag 
har ingen familj jag är ensam”(R8). Ensamheten kan bli påtaglig när man upplever att ingen 
bryr sig, när ingen vill lyssna och prata om situationen. 
 

 
Känsla av maktlöshet och underordning 
 
Utifrån respondenterna situation som arbetslös ställde vi frågan hur de tycker att de blir 
bemötta av andra. Respondenterna berättade om underlägsenhetskänslor och känslan av att 
vara mindre värd än andra som har ett jobb. Med tanke på att de anställda vid organisationer 
som Arbetsförmedlingen och A-kassa bör vara vana att träffa individer som är arbetslösa 
finns en förväntan om ett respektfullt bemötande. Flera respondenter upplevde dock att mötet 
med Arbetsförmedlingen präglades av press och krav på att ta vilken jobb som helst samt 
konstanta hot om att dra in ersättning om man inte är en aktiv arbetssökande. Flera av 
respondenterna önskade en större lyhördhet och hänsyn gentemot inför deras situation. De 
upplevde vidare det som att vissa kunde utnyttja sin maktposition. Respondenterna uttryckte 
det som: ”Jag känner mig nervärderad, jag har blivit dåligt bemöt av två personer från 
Arbetsförmedlingen och de har försökt att trampa ner mig, dem vet att de har någon slags 
maktposition.” (R5)   
 

Trakasseri. Detta var undertema som åtta av de elva respondenterna definierade som 
trakasseri från både arbetsförmedlingen och A-kassa, man har känsla att man måste vara aktiv 
dygnet runt. Respondenterna beskrev även det som att arbetsförmedlingen signalerade att allt 
tid ska ägnas till att söka jobb, att man som arbetslös inte har rätt att klaga, att arbetslösa alltid 
måste följa deras regler. I trakasserierna kunde även ingå en upplevelse av att vara 
nonchalerad och oviktig: ”Det tog två månader innan jag fick ersättning från A-kassa. Det var 
en kamp mot dem att ringa varje dag, vänta minst tio minuter tills de svarade för att inte få 
något konkret svar” (R9). Flera av respondenterna upplevde att organisationer som 
arbetsförmedlingen inte hjälpte dem att söka jobb utan att det kan kännas som att personalen 
istället försöker trampa ner dem.  
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En av de intervjuade beskrev upplevelsen av trakasserier i mötet med arbetsförmedlingen 
på följande sätt: 
 
         Det är irriterande, å en sidan är man redan orolig på grund av arbetslöshet men samtidigt 

blir man trakasserad av arbetsförmedlingen, att jag måste söka jobb varje dag, att jag 
måste vara aktiv annars kommer jag inte att få någon ersättning. De struntar totalt i vad 
jag känner eller vill. De bryr sig inte om du är ledsen eller om du har problem hemma.  
Du måste anpassa dig till deras system för det är bara du som kommer att drabbas av det 
här. Det känns som att alla trampar på mig. (R10). 
 

Det framgår ur respondenternas berättelser att kraven på lydnad och absolut anpassning till 
arbetsförmedlingens regler kan uppfattas som trakasserier: 

 
Men mina problem är att jag känner en viss typ av trakasseri från arbetsförmedlingen 
alltså man hör hela tiden du måste göra så här, du måste följa våra regler, du måste söka 
jobb överallt. Det är en konstant trakasseri, fattar de inte att det inte är roligt vara 
arbetslöst (R2). 

 
 

     Nedvärderande tankar om sysslolösa.  Respondenterna upplevde det som att del individer 
ser ner på dem på grund av att de är arbetslösa och att många misstänker de arbetslösa för att 
inte vill jobba. Dessa upplevelser av andras bristande respekt och misstänkliggörande kan 
leda till känslor av underordning, att i andras ögon vara minde värd, lat och bekväm som inte 
skaffar sig ett jobb. För många betyder arbete också att ha en form av ”status” och som 
arbetslös förlorar man denna status fullständigt. Att visa upp sin arbetslöshet kan då ge 
upphov till skamkänslor: 

Jag vill inte att någon ska se mig utanför Arbetsförmedlingen för då kommer folk att se 
ner på mig men jag vet inte varför de gör de. Man ska inte behöva skämmas, men jag 
gör det ändå, jag skäms väldigt mycket (R1). 

 

Psykisk ohälsa 
 
I intervjuerna framgår att många upplever arbetslösheten som att ständigt utsättas för negativa 
händelser och situationer. Olika scenarier som genererar känslan av hopplöshet, stress och 
känslan av frustration och misslyckande. De påpekade även att det är destruktivt att ha för lite 
att göra och att inte känna sig omtyckt av andra. Samtliga respondenterna berättade även att 
när negativa känslor uppstår så är det svårt att kunna prata om det. Detta på grund att man 
skäms över sig själv och den situation man befinner sig i och man vill inte se svag ut i andras 
ögon.  
 
 

Stress. Detta undertema definierades som negativa förändringar som leder till stress. 
Känslor av hopplöshet kan uppstå, självförtroende minskar. I flera av respondenternas 
berättelser framgår att stress i hög grad är knutet till den minskade ekonomin: 
 

Det är så jobbigt att man behöver ständigt prioritera.  Man blir stressad, det är ingen kul, 
min ekonomi är förskräckligt dåligt. Jag blev sjukskriven på grund av det. Vilken tur att 
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jag inte har skaffa barn men jag har massor skulder och pengarna räcker inte för att 
betala alla mina räkningar så snart jag kommer att hamna på kronofogden (R9). 

 
Det är hemskt hela denna situation. Just nu lever jag på min a-kassa, men pengarna 
räcker inte till, varje dag måste man tänka på varje krona som man slösar. Det är hyra 
som måste betalas varje månad, räkningar, kreditkorten, mat. Jag har vänt mig till 
kommunen för att få socialbidrag men tyvärr enlig dem så ligger vi precis under deras 
normnivå (R9). 

 
Frustration. Samtliga respondenterna definierades denna underkategori som att 

arbetslösheten är en tid av frustration för de flesta. Det finns mycket som orsakar denna 
känsla men framförallt osäkerhet och hopplöshet. Osäkerhet när man inte vet vad kommer att 
hända och hopplöshet när vid upplevelser av att det inte finns ingenting någon eller något som 
kan hjälpa dem med deras arbetssituation. Flera menar att osäkerheten ökar ju längre tid man 
är arbetslös som en respondent uttrycker det: ” Ju mer tid man spenderar utan jobb desto mer 
osäkert blir man” (R3). Osäkerheten innebär att inte ha kontroll över in egen framtid och att 
inte kunna planera, vilket upplevs frustrerande: 

 
Jag lever i en konstant osäkerhet, det går inte att planera någonting. Nej, men vad jag 
kan planera? Ingenting, jag har inte råd, jag vet inte vad kommer att hända i morgon 
eller nästa månad trots att jag söker jobb hela tiden det händer ingenting, känner mig 
frustrerad (R4). 

 
Värdelöshet. Flera respondenter beskriver känslor av misslyckande, trötthet och uppgivenhet. 
Upplevelsen av ständiga försök som misslyckas kan till slut göra att man tappar hoppet om en 
bättre framtid. En av de intervjuade beskriver fruktlösa försök att hitta ett arbete under sex 
månader: ”jag försöker och försöker men tyvärr jag lyckas aldrig./…/ känslan är att mitt liv 
inte är värt någonting”(R3). En annan respondent upplever misslyckandet att få ett jobb som 
en egen värdelöshet som bidrar till meningslöshet och en bristande rätt att förvänta sig något 
av andra människor: 

 
Jag misslyckas alltid i allt jag gör, mitt liv är meningslöst. Jag har svikit min familj, 
mina barn alltså alla de viktigaste personer som är nära mig. Vad kan jag begära från 
mina barn när jag själv inte kan lyckas med något. Åtta jobbintervjuer men inget jobb! 
(R9). 
 

 
Diskussion 

 
 
Resultatdiskussion  
 
 
Syftet med studien var att få en djupare förståelse om hur arbetslöshet påverkar individens 
hälsa och välbefinnande. De teman som framkom var (1) negativ påverkan på 
familjerelationer, (2) känsla av utanförskap, (3) känsla av maktlöshet och underordning och 
(4) psykisk ohälsa. Dessa teman framkom genom att författarna abstraherade de komponenter 
som var lika, de komponenterna bildade i sin tur de fyra olika temana.  	  
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Negativ påverkan på familj och hem. Resultaten visar att arbetslöshet skapar flera negativa 
upplevelser. Dessa negativa upplevelser hänger oftast ihop med den minskade ekonomin som 
arbetslöshetssituationen innebär. En minskning av hushållets ekonomi leder till frustration, 
isolering, utanförskap och i några fall till påtagliga humörsvängningar med irritation och 
aggressivitet. I studien framkommer det att upplevelsen av arbetslöshet varierar från person 
till person. I dem flesta fall är det barnen som drabbas hårdast när en familjemedlem blir 
arbetslös. Det kan leda till att barnen upphör med sina aktiviteter/ fritidssysslor och att 
isoleringen drabbar även barnen. Resultaten visar att arbetslösheten kan förändra en hel 
familjs livsstil, man blir tvungen att tänka på varje krona som man slösar samt att det 
nödvändigaste prioriteras. Detta har lett till att arbetslösa upplever en känsla av skuldkänslor, 
stress och frustration. Fryer och Fagan (2003) har visat är ekonomi avgörande för individens 
trygghet och när denna trygghet försvinner läggs planer åt sidan vilket leder till att 
skuldkänslor. 

Känsla av utanförskap. Individer har ett stort behov av att socialisera med andra individer, 
men när de hamnar i arbetslöshet så kan detta behov helt plötsligt minska. Detta förekommer 
på grund av att vid arbetslöshet kan dessa individer isolera sig från omvärlden till en viss grad. 
Den teori som Rantakeisu (2002) har formulerat pekar på att de negativa effekterna av 
arbetslöshet börjar som en konsekvens då arbetslösa individer uteblir från situationer som 
innehåller sociala kontakter och de har svårt att kunna hantera dessa konsekvenser som 
minskad ekonomi, samhällstillhörighet mm. Tidigare forskning visar att socialt stöd är 
fundamentalt vid arbetslöshet eftersom socialt stöd kan hjälpa arbetslösa att hantera olika 
situationer och även minska påfrestningar (Cullen & Hodgetts, 2011). Studier har även visat 
att socialt stöd fungerar för att förstärka arbetslösas möjlighet och förmåga att behålla en 
positiv attityd samt minska graden av stress (McKee-Ryan, et al. 2005). Även Hammarström 
(1996) poängterade att socialt stöd från familj och vänner kan minska de negativa effekterna 
som arbetslösheten skapar för arbetslösa. Betydelsen av socialt stöd bekräftades även i 
föreliggande studie som visar att stödet från familj och vänner är viktigt, liksom brist på 
socialt stöd var sammankopplat med upplevelser av ensamhet. Kroll et al. (2011) har visat att 
positiva hälsoeffekter genereras genom socialt stöd och när det sociala stödet försvinner, kan 
arbetslösa individer bli känslomässigt instabila.  

Psykisk ohälsa. Folkhälsomyndigheten (2016) redogör för hur arbetslösa individer löper 
stor risk för stress och ångest och detta är även något som Rosenthal et al. (2012) nämner, att 
arbetslöshet leder till en ökning av ångest och stress. I studien kan vi se att det finns en 
koppling mellan den dåliga ekonomin som arbetslösheten innebär och att individer hamnar 
utanför samhället. Detta utanförskap kan i vissa fall påverka övriga i familjen, och då blir 
även barnen utsatta för denna situation. Respondenterna i denna studie var överens om att 
ekonomin är en avgörande faktor för varje individ som lever med arbetslöshet, då det är det 
första tecknet till en början av utanförskap.   Resultaten visar även att de som blir utsatta för 
detta lever i många fall med begränsade vardagliga möjligheter så som mat, mediciner, 
aktiviteter/ fritid. Studien visar att ekonomin spelar stor roll under arbetslösheten som en 
stressfaktor i att få vardagen att fungera med räkningar och utgifter men också som något som 
bidrar till utanförskap. Karsten et al. (2016) har i sin forskning visat att arbetslöshet leder till 
begränsningar, osäkerhet, frustration och underminerar planering. Fryer och Fagan (2003) har 
också visat att individer som känner sig tvungna att prioritera, kan uppleva en viss grad av 
stress och frustration. Detta på grund av att individens möjligheter att kunna planera och 
kunna ha kontroll över sin livssituation kompliceras. Resultaten i denna studie visar även 
upplevelser av stress och frustration som är kopplad till psykisk ohälsa eftersom arbetslösa 
individer lever i en konstant osäkerhet och därmed en känsla av att systemet inte hjälper till.  
    Studien som utförts av Huffman et al. (2015) visar att upplevelser av minskning av 
ekonomin är den största orsak som påverkar individens psykiska lidande då arbetslösa 
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upplever känslan av hopplöshet och värdelöshet. Både Fryer och Fagan (2003) och Huffman 
et al., (2015) och denna studiens resultat visar att skuldkänslor kommer alltid att finnas när 
barn/familj drabbas på grund av arbetslöshet samt djup besvikelse då man inser att man inte 
kan ge det som ens familj behöver. Det finns inte råd för aktiviteter och man börjar leva med 
livsbegränsningar. Respondenterna påpekar även att man inte kan planera någonting då man 
lever i en konstant osäkerhet och möjligheterna att ha en bättre livsstil försvinner samt 
meningsfull tillvaro finns inte längre. Blekesaune (2008) hävdar att det inte är bara den 
arbetslösa individen som drabbas, utan även familjen, eftersom självrespekten försvinner och 
konflikter blir oundvikliga. Karsten et al. (2016) hävdar också att dålig ekonomi är en direkt 
koppling till sysslolöshet och detta leder till stressymptom, osäkerhet och frustration. 

Känsla av maktlöshet och underordning. I studien framkommer att några av 
respondenterna har haft negativa erfarenheter av A-kassa och Arbetsförmedling. Där 
framkom upplevelser av olika former av trakasserier i form av fördröjning av exempelvis 
utbetalningar och känslan av kraven om att vara aktiv i utbyte mot ersättning. Resultaten visar 
att respondenterna upplever en känsla av vara mindre värda, maktlösa och känsla av att 
vara ”trakasserade” från dessa myndigheter. Upplevelsen av att vara trakasserad påverkar 
givetvis individens välbefinnande. Arbetsförmedlingen ska utgå utifrån sina regler för att 
individer ska kunna få arbetslöshetsersättning och några av dessa är att: arbetslösa måste alltid 
skriva en rapport om allt de gör och hur de gör för att söka jobb. Strandh et al. (2014) hävdar 
även att arbetslöshet kan skapa en orättvis behandling på en social nivå, och kan resultera till 
att arbetslösa isolerar sig på grund av orättvis behandling då känsla av utanförskap kan dyka 
upp. Även om inga generella slutsatser kan dras i hur Arbetsförmedlingen och A-kassa 
bemöter sina klienter tyder resultaten på att relationen till dessa aktörer är betydelsefull och 
hur dessa agerar kan ha betydande konsekvenser för de arbetssökandes välbefinnande. 
Respondenterna poängterade att det är väldigt viktig med lyhördhet för att dessa två 
myndigheter ska kunna hjälpa dem på bättre sätt. Det framkom att det var viktigt att få ett 
respektfullt bemötande så man inte ska behöva känna sig som en dålig människa. Det fanns 
också en upplevelse av att vissa handläggare kunde utnyttja sin maktposition över de 
arbetssökande, vilket upplevdes obehagligt. I studien framkommer det att respondenterna 
upplever att A-kassa och Arbetsförmedlingen får respondenterna att känna sig kontrollerade, 
villkorade och nedvärderade och att dessa aspekter påverkade de arbetslösa negativ. 
    Under resultaten kan vi konstatera att respondenterna upplever känslor av underordning 
och värdelöshet då dem tror att samhället har nervärderande tankar om arbetslösa. För dem 
flesta arbetslösa betyder arbete ”status” och när den inte längre finns förlorar man sin status 
och trygghet. Schwebel (1997) och Dunn et al. (2008) hävdar att arbete definierar vem man är 
som person och ger uppskov till en känsla av stolthet och trygghet. Studier visar även att 
individer bygger upp sin identitet kring arbete då man kan realisera sig själv som person 
(Blake, et al., 2014).  

Sammanfattningsvis visar resultaten att bara två av elva respondenter inte har påverkats/ 
drabbats negativt av arbetslöshet då de menar att familjen istället har närmat sig varandra och 
problem som dyker upp hanteras inom familjen. Denna studie är dock ett steg mot en bättre 
uppfattning om vilka situationer påverkar mest arbetslösa individer. Den visar att 
arbetslösheten påverkar individens hälsa och välbefinnande, men även att arbetslösa 
upplevelser en känsla av maktlöshet och uppgivenhet. 
 
 
Metodkritik 
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Som tidigare nämnts är denna studie baserad på ett tillgänglighetsurval. Respondenterna är på 
något vis bekanta med oss som skriver studien vilket vi anser kan ha påverkat resultatet. Det 
finns den möjligheten att respondenterna kanske inte berättat mer djupgående kring vissa 
frågeställningar för att de känt sig illa till mods, speciellt frågor som är av karaktären som vi 
ställt anses vara personliga. Personliga frågor är svåra att undersöka speciellt om de som 
ställer frågorna är bekanta till den som ska besvara. Men de valdes ändå som respondenter för 
att intresse och forskningsfrågan till denna studie uppkom genom deras livssituationer.   

Validitet berör frågor som trovärdighet, pålitlighet och autenticitet, det är med andra ord 
som en kontroll över om vi undersökt ämnet i denna studie. Det är något som måste hela tiden 
tas hänsyn till som skribenter att metoden är kunskapsgenererande kring forskningsämnet. 
När en undersöknings validitet är hög, ökar värdet av resultaten. Till den här undersökningen 
har vi både utifrån observationer och teorier format frågor som berör de teman underliggande 
forskningsfrågan, resultat och syfte. Studien redovisar både tidigare teorier och egen insamlad 
data för att få så djup kunskap som möjligt.  

En undersöknings reliabilitet handlar om tillförlitligheten i metoden som valts att göra 
undersökningen utefter. Genom att beskriva noggrant i metoddelen hur vi gjort denna studie 
ska andra som vill göra en undersökning med likadan metod få samma resultat som vi har fått.  
Vi som skrivit denna studie anser att reliabiliteten för en sådan undersökning som denna är 
svår att få exakt samma resultat om den gjordes om igen av någon annan. Detta på grund av 
att vi har intervjuat individer med hjälp av frågor som berör deras känslor och tankar i deras 
livssituationer. Med denna studie kan vi inte ge resultat som kan gälla för alla arbetslösa. Den 
metod som vi valt för denna studie har försökt att nå tillförlitlighet så mycket som möjligt 
genom att ha utgått från samma intervjuguide till samtliga respondenter och återgett resultat 
utifrån deras synvinkel.  
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