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Sammanfattning  
 
Arbetslösheten är ett samhällsfenomen som har varit ett aktuellt omtalat ämne och som denna 
studie riktar fokus på med syfte att undersöka hur yngre individer upplever sin tillvaro som 
arbetslösa. Läsaren kommer att få ta del av berättelser från fem intervjupersoner mellan 15 och 
29 år, som har valt att delta och dela med sig av sina upplevelser och känslor i förhållande till 
sin tillvaro som arbetslös. 
 
Arbetslöshet innebär att en person är kapabel till att arbeta men saknar ett (betalt) arbete. 
Arbetslösheten bland unga är betydligt högre än hos den äldre generationen trots att det finns 
fler undersökningar fokuserade på åldersgruppen äldre. Studiens syfte och frågeställning har 
alltså besvarats genom en kvalitativ intervjustudie. Med ett fenomenologiskt perspektiv i 
studien har resultat legat till grund för den teoretiska och begreppsliga referensramen. Det 
teoretiska ramverket utgörs av den Symboliska interaktionismen. Upplevelse, erfarenhet och 
nyansering samt att vara i världen är begrepp ur fenomenologin som presenteras i 
metodkapitlet, medan begrepp som stigma, skam och sociala normer, kopplas till den 
symboliska interaktionismen, vilket placeras efter resultatkapitlet. I resultatet framkom det att 
arbetslösheten har påverkat alla intervjupersoner men på olika sätt. Det har uttryckts att det 
finns en hel del positiva aspekter av fenomenet likaså som det finns negativa erfarenheter i 
relation till följande sociala dimensioner: Upplevelsen av arbetslöshet, Förändring i individens 
tillvaro, Effekter och inställning gentemot sin verklighet.  
 
 
Nyckelord: Yngre vuxna arbetslösa, tillvaro, sociala dimensioner, fenomenologi, Symbolisk 
interaktionism, intervjuer.  
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Introduktion  
I denna studie är arbetslöshet i fokus. Arbetslöshet kan förklaras som att en individ är kapabel 
till att arbeta men att hen saknar ett arbete. Enligt statistik presenterat av SCB (2017) drabbades 
världen av en finanskris år 2008, som även drabbade svenska ekonomin och det fanns inte lika 
stort behov av arbetskraft som tidigare. På bara ett år ökade arbetslösheten från sex procent till 
hela 8,5 procent. De ekonomiska kriserna och lågkonjunkturen har legat till grund för att det 
har debatterats i flera år. När en person kan arbeta och vill söka sig till ett arbete, men inte har 
något arbete räknas de som arbetslösa (SCB, 2017). Den senaste mätningen som gjordes 2018 
visade på att den totala arbetslösheten låg på 6,3 procent (SCB, 2018). Enligt Ekonomifakta 
(2019-02-14) visar en mätning för januari månad 2019 att 104500 ungdomar mellan 15-24 år 
varit arbetslösa och motsvarade hela 16,8 procent av den totala mätningen av arbetslösa (Ibid.).  
 
Enligt Leif Roland Jönsson (2003) har forskning om arbetslöshet visat på att det har funnits en 
tendens att uppmärksamma ekonomiska svårigheter som följd av arbetslösheten och liknande 
kännetecken uppvisas även i dagens arbetslöshet. De ekonomiska svårigheterna innebär 
ekonomisk stress och ekonomisk deprivation, och brist på pengar kan även sägas ha begränsat 
och hindrat människor från sociala sammanhang. Det har dessutom gett upphov till 
hälsomässiga konsekvenser (Jönsson, 2003). Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) påverkar 
arbetslösheten förutsättningarna för välbefinnande och hälsa och menar på att det även kan 
orsaka högre dödlighet samt psykisk ohälsa bland befolkningen. Att ha tillgång till pengar är 
ett socialt behov, vanligtvis får individen tillgång till pengar genom ett arbete mot en inkomst. 
Pengar ger upphov till människans materiella liv och känslor av trygghet, kontroll och 
inflytande samt att individen bidrar till samhället (Jönsson, 2003).  
 
Enligt Olofsson och Wadensjö (2005) har arbetet haft en betydande roll för människan vad 
gäller försörjning, livskvalitén, den privata ekonomin och har även inneburit en social trygghet. 
Däremot ligger arbetslösheten till grund för minskad av konsumtion och osäkerhet. En 
långvarig arbetslöshet kan leda till försämring av fysisk och psykisk hälsa och social isolering 
(Olofsson & Wadensjö, 2005). Arbetslösheten kan betraktas ur olika perspektiv och som är av 
värde för studien. I och med att yngre människor kan sägas inte helt har hunnit etablera sig på 
arbetsmarknaden och därmed möjligen har varierande möjligheter till en stabil inkomst och 
varierande upplevelser av arbete och arbetslöshet är jag därför intresserad av att se hur jag kan 
nyansera bilden som man kan ha av normerna kring arbete och arbetslöshet genom att lyfta 
fram just de yngre vuxnas individuella upplevelser av detta fenomen. 
  
För att kunna undersöka vissa av dessa aspekter i relation till upplevelsen av arbetslöshet valdes 
deltagare till denna studie utifrån premissen att de ska ha viss erfarenhet av arbete och 
erfarenhet av arbetslöshet. Därför består denna grupp av både studenter som delar med sig av 
sin tidigare erfarenhet som arbetslösa i minst ett år  och de som inte alls har en sysselsättning, 
men som vill och planerar sitt sökande efter arbete. De deltagande intervjupersonerna i denna 
studie befinner sig mellan åldrarna 15–29 år. Arbetslösheten är ett samhällsproblem som når 
både sociala institutioner och den enskilde individen. Denna studie kommer dock endast att 
rikta sin uppmärksamhet mot fenomenet i relation till hur den enskilde individen upplever 
arbetslösheten, förändringen i tillvaron samt effekter och inställning gentemot sin verklighet.  
 
 
Syfte & frågeställning  
Syftet med min studie är att undersöka hur yngre vuxna arbetslösa upplever sin livssituation. 
Genom en kvalitativ intervjustudie med ett fenomenologiskt perspektiv ville jag undersöka hur 
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upplevelser av arbetslöshet i relation till olika dimensioner i individers liv kan te sig olika och 
vilka gemensamma drag dessa upplevelser kan ha.  
 
Studiens frågeställning ser därför ut så här:  

1. Hur upplever yngre vuxna arbetslösa sin situation? 
A. Hur upplever de yngre vuxna arbetslösa sin situation i förhållande till 

sociala relationer, privatekonomi och inställning till sin verklighet? 
B. Hur upplever de yngre vuxna arbetslösa förändringar i dessa sociala 

dimensioner?  
 

Avgränsning 
Som nämnt i Inledningen har jag avgränsat min studie till yngre vuxna arbetslösa mellan 15–
29 år. Det förekommer bland annat studerande intervjupersoner som delar med sig av sina 
tidigare erfarenheter samt att studien riktar endast fokus på intervjupersonernas perspektiv av 
arbetslöshet. Jag har med hjälp av bekvämlighets/snöbollsurvalet kunnat rikta in mig på 
individer med specifika erfarenheter av det studerande fenomenet. Med fenomenologi som 
perspektiv vill jag studera upplevelser i relation till fenomenet arbetslöshet och vad 
intervjupersonerna har att säga om det.  

Disposition  
I detta kapitel presenteras en beskrivning av hur studien har disponerats. Min presentation 
börjar därmed med ett introduktionskapitel där syfte och frågeställning presenteras samt 
studiens avgränsning. Sedan presenteras kapitlet om tidigare forskning. I det kapitlet diskuteras 
artiklar som valts ut utifrån deras relevans för frågeställningarna för denna studie, vilka berör 
arbetslöshet, livskvalitén och de målgrupperna samt effekter arbetslösheten har. Kapitlet 
avslutas med en kort sammanfattning samt en kort beskrivning av studiens bidrag. I 
metodkapitlet presenteras vilken typ av metod och perspektiv undersökningen har förhållit sig 
till samt  fenomenologiskt relaterade begrepp som upplevelse, erfarenhet, nyansering och att 
vara i världen. Det finns även en beskrivning av datainsamlingen, urvalet, genomförandet, 
analysen, etiska överväganden samt studiens trovärdighet. Därefter presenteras resultatkapitlet 
som har delats in i tre teman med underteman: Upplevelsen av arbetslöshet, Förändring i 
individens tillvaro, Effekter och inställning gentemot sin verklighet. Med en fenomenologisk 
utgångspunkt har den teoretiska och begreppsliga referensramen  placerats in efter 
resultatkapitlet och där får läsaren ta del av beskrivningen av den Symboliska interaktionismen 
och teoretiskt relaterade begrepp som stigma, skam och sociala normer.  Studien avslutas med 
ett diskussionskapitel där läsaren får ta del av reflektionerna kring resultatet i relation till syfte 
och frågeställning, tidigare forskning och även den teoretiska och begreppsliga referensramen.  

Tidigare forskning  
I detta kapitel kommer den tidigare forskningen att presenteras och innehålla en tematisering 
av forskningsbidrag som bedömts relevanta för frågeställningen om hur yngre vuxna arbetslösa 
upplever sin situation. Forskningsartiklarna söktes via MDH:s databas Sociological Abstract 
men även ProQuest för ett bredare utbud av artiklar. Jag valde att begränsa artiklarna till endast 
Peer reviewed och använde sökord såsom” unemployed”, ” unemployment”, ”unemployed and 
satisfaction”, ”non-working” , och ”unemployed and quality of life”.  
 
Hälsa och personlighet  
Under detta tema redogör jag olika studiers koppling till arbetslöshet och jämför studierna med 
varandra. Arbetslösheten, som Hultman et al. (2006) beskrev det, verkar vara en påverkande 
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faktor för både den mentala och fysiska hälsan samt välmåendet. Hultman et al. (2006) lyfter 
fram att det finns mindre grupper som understryker att det finns fördelar med att vara arbetslös 
som bland annat verkar förbättra hälsan. Usyal och Pohlmeier (2011) som även presenteras 
under detta tema, uttrycker i sin studie att det ligger i en del människors personlighet att hela 
tiden sträva efter något bättre och söka  intensivt efter nya arbeten, medan andra inte är lika 
disciplinerade.  
 
Hultman et al. (2006) har genomfört en sociologisk kvantitativ undersökning. Deras studies 
resultat baserades  på empiriskt material från enkätfrågor och data utifrån en 
folkhälsoundersökning som kallades ”Life and Health”. Hultman et al. (2006) beskriver att de 
använt epidemiologi som forskningsmetod, som även kallas för etiologisk forskning. 
Epidemiologi som metod innebär att man letar efter samband mellan ohälsa och de faktorer 
som ökar risken för ohälsa. Enligt Hultman et al. (2006) visade resultatet på sämre livskvalitet 
bland de arbetslösa. Författarna beskriver att den största skillnaden mellan arbetslösa och 
sysselsatta verkade finnas i den ekonomiska domänen. Arbetslösa kvinnor (25-64) självskattade 
högre värden i ”livsmening” av livskvalitén än arbetslösa män. I den unga gruppen (18-24) var 
självskattningen bland arbetslösa kvinnor inte högre i någon av livsdomänerna, medan de unga 
männen verkade skatta högre värden i kroppslig hälsa och psykiskt välbefinnande (Hultman et 
al, 2006). Författarna beskrev alltså, generellt sett, att arbetslösas livskvalité var sämre både för 
de unga och de äldre.  
 
Psykologerna Usyal och Pohlmeier (2011) gjorde även de en kvantitativ studie om 
personlighetens inverkan på varaktigheten av arbetslöshet . Dessa författare beskriver att 
personlighetstesten Big Five och longitudinell data från Socio-Economic Panel (SOEP), har 
legat till grund för deras empiriska studie. Som Usyal och Pohlmeier förklarar att de har använt 
sig av en forskningsmetod som kallas för semiparametisk modell ursprungligt konstruerad av 
Han och Hausman (1990). Usyal och Pohlmeier (2011) studerade alltså personlighetens 
inverkan på varaktigheten av arbetslöshet och kom fram till att de verkar ha funnit starka bevis 
på att personlighetstesten Big Five är kontextbunden. Dessutom understryker Usyal och 
Pohlmeier (2011) att olika personligheter ligger till grund för de individuella skillnaderna i 
sökandet efter arbete. De verkar betona att människans personlighet kan styra sin livssituation 
i en viss riktning genom hennes attityd och självreglering. Usyal och Pohlmeier (2011) 
poängterar i sin studie att det ligger i en del människors personlighet att hela tiden sträva efter 
något bättre och söka intensivt efter nya arbeten, medan andra inte är lika disciplinerade. 
Genom de olika personligheterna kommer det även att skilja sig i utbudet av arbeten och hur 
de lyckas behålla sina arbeten (Usyal & Pohlmeier, 2011).  
 
Som det presenteras under detta tema verkar båda studierna använda sig av kvantitativa 
metoder. Hultman et al. (2006) samlade sitt empiriska material genom enkäter och data från en 
folkhälsoundersökning, medan Usyal och Pohlmeier (2011) använde sig av personlighetstestet 
Big Five för att nå sitt resultat. Båda studierna uppmärksammar vad arbetslösheten innebär för 
människor. Skillnader är att Hultman et al (2006) verkar lyfta fram den inverkan arbetslösheten 
kan ha på de arbetslösa, medan Usyal och Pohlmeier (2011) uppmärksammar personlighetens 
inverkan på arbetslösheten och dess varaktighet. Jag kan relatera Hultman et als. (2006) studie 
till min, därför att deras studie verkar lyfta fram och också intressera sig för  yngre vuxna 
arbetslösa män och kvinnor. Hultman et al (2006) beskriver att de tar del av de arbetslösas 
upplevelser genom självskattning och jag kan relatera det till min studie därför att jag också 
baserar mitt empiriska material på mina intervjupersoners upplevelser. Jag kan även relatera 
min studie till det Usyal och Pohlmeier (2011) verkar betona, det vill säga, hur betydelsefull 
individens personlighet är för ta sig vidare i vardagen. Jag riktar mig inte specifikt på 
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personligheterna, men min studie lyfter fram hur olika upplevelserna mellan intervjupersonerna 
kan vara. I nästa tema beskriver jag de studier som lyfter livskvaliteten kopplat till 
arbetslösheten.  
 
Arbetslöshet och Livskvalité 
I detta tema presenterar jag olika studiers koppling till livskvalitén. I Hultman och Hemlins 
(2008) studie uppmärksammas det att de riktar till stor del fokus på hur livskvaliteten skiljer 
sig mellan anställda och arbetslösa och de verkar lägga större vikt på de kvalitativa aspekterna 
i livet. Hultman och Hemlin (2008) nämner privatekonomin såväl som hälsan kopplat till 
livskvalitén. Durasinovic (2010), å sin sida, betonar i sin studie att det finns direkt och indirekta 
orsaker till arbetslöshet men att levnadsnivån ligger till grund för värdet och livskvalitén. 
 
Hultman och Hemlin (2008) utvecklade sin tidigare studie från 2006, genom att genomföra en 
till undersökning med samma forskningsmetod, det vill säga epidemiologi. I den utvecklade 
studien undersökte de unga arbetslösas och unga anställdas självskattning av livskvalitet. Denna 
folkhälsovetenskapliga enkätstudie baserades på insamlad data genom en befolkningsenkät. 
Hultman och Hemlins resultat verkar visa på att det finns många definitioner av livskvalitet och 
rör de allra flesta sociala dimensionerna så som hälsa, ekonomi och det sociala livet. Enligt 
författarna  verkar det finnas svårigheter i att mäta människors egen  självskattning. De 
uttrycker ändå att självskattningen av livskvalitén visade sig som förväntat vara lägre bland de 
unga arbetslösa än hos de unga anställda (Hultman & Hemlin, 2008). Statsvetaren Durasinovic 
(2010)  har även han samlat in kvantitativt material  genom enkäter. Durasinovic (2010) 
studerade sambandet mellan arbetslöshet och livskvalitén och betonar att arbetslösheten verkar 
vara en direkt orsak till den försämrade ekonomin och fattigdom som råder i samhället. 
Resultatet verkar ha visat på att en persons levnadsätt är en direkt återspegling av sin 
arbetslöshet. Durasinovic fann genom sin undersökning att värdet och livskvalitén på många 
sätt bestäms av levnadsstandarden för den allmänna befolkningen i ett land. Det höga antalet 
arbetslösa, låginkomsttagare och osäkerheten i arbeten i samhället verkar inte motivera den 
allmänna befolkningen till utveckling vilket ii sin tur leder till depression (Durasinovic, 2010).  
 
Under detta tema redogjordes det för  två studier som riktar sitt fokus på att koppla ihop 
arbetslösheten med livskvaliteten. Studierna är kvantitativa  och båda verkar ha utformat 
enkäter som datainsamlingsmetod. Det som kan relateras till min studie från  Hultman och 
Hemlins (2008) studie, är dels att de riktar fokus på unga arbetslösa och dels att de verkar lyfta 
fram kopplingen mellan livskvaliteten och de sociala dimensionerna. Min studie riktar också 
fokus på unga arbetslösas upplevelser och mitt intresse ligger framförallt i att se hur mina 
intervjupersoner relaterar upplevelsen till förändringen i relation till  de sociala dimensionerna. 
Det Durasinovics (2011) lyfter fram i sin studie om att en individs levnadssätt ger en spegelbild 
av sin situation, kan jag relatera till min fråga om hur mina intervjupersoner relaterar 
upplevelser av sin situation till sociala relationer, privatekonomi och inställning till sin 
verklighet. Under nästa tema kommer jag att presentera studier som lyfter fram olika 
målgrupper och de effekter arbetslösheten kan ha. 
 
Psykosociala effekter av arbetslöshet  
Under detta tema refererar jag till studier som undersöker olika målgrupper i förhållande till 
arbetslöshet och vilka effekter arbetslöshet kan ha på de olika  grupperna av studiernas 
deltagare. En av dessa studier är Fielden och Davidsons (2001) som syftar till att identifiera 
både könsskillnader och likheter samt jämföra upplevelserna av arbetslösheten. Martella och 
Maass (2000) studerade å andra sidan livstillfredställelse bland anställda, arbetslösa och 



 8 

studenter. Forskarna verkar även lyfta fram att arbetslösheten kan ha en betydande roll för de 
faktorer som påverkar livskvaliteten.  
 
Psykologerna Fielden och Davidson (2001) använder sig av både kvantitativa (enkäter) och 
kvalitativa (semistrukturerade intervjuer) datainsamlingsmetoder för att genomföra sin 
undersökning. Forskarna studerade effekten av arbetslöshet på många manliga och kvinnliga 
anställda i chefspositioner. Fielden och Davidsons (2001) resultat visar på att cheferna som fick 
lämna sitt arbete, upplevde mer negativa känslor än de som själva valt att lämna, samt att de 
upplevde även att de hade mindre kontroll över sin livssituation än de som hade positiv 
upplevelse (det vill säga att de upplevde känslor som lättnad). De fann även att kvinnliga chefer 
upplevde mer stress över sin situation än manliga chefer, men de såg ingen skillnad gällande 
upplevelsen av depression och ångest (Fielden & Davidson, 2001).  
 
Socialpsykologerna Martella och Maass (2000) har genomfört en kvantitativ enkätstudie med 
syfte att undersöka den motverkande rollen som kollektivism och tidsstruktur har i relation till 
arbetslöshet. I analysen av sitt empiriska material kom de fram till att arbetslösheten i allmänhet 
verkar ha allvarliga effekter på människans mentala hälsa. Martella och Maass (2000) uttrycker 
att resultatet visat på att även om arbetet är oattraktivt och eländigt, förser den individen med 
en inkomst, aktivitet och en struktur i vardagen, mening i livet, socialt samspel utanför hemmet, 
status samt en social identitet. De menar att förlusten av ett arbete kan leda till negativa effekter 
på personens psykiska välbefinnande som kan leda till lathet, depression, ångest, ilska, lågt 
självförtroende, missnöje och osäkerhet inför framtiden (Martella & Maass, 2000). Statsvetaren 
Ochsen (2011) tog å sin sida del av insamlat kvantitativt material från 11 EU länder för att 
kunna finna mönster i individers välmående och hur det kan kopplas till arbetslösheten. Syftet 
med Ochsens (2011) studie var att undersöka kopplingen mellan subjektivt välmående och 
makroekonomisk indikator i varaktigheten av arbetslösheten och resultaten pekade på att 
varaktigheten av arbetslösheten har haft stora sociala konsekvenser. Resultaten visade även att  
människor främst oroar sig för hur länge de kommer att vara arbetslösa och inte att de blir det 
(Ochsen, 2011). 
 
I detta tema presenterades tre kvantitativa studier, varav en av studierna, Fielden och Davidsons 
(2001) studie även tog hjälp av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. I Fielden och 
Davidsons (2001) studie verkar de lyfta fram både positiva och negativa effekter av 
arbetslösheten, vilket jag kan relatera till min studie, därför att jag har som intresse att nyansera 
en befintlig  bild av upplevelsen av arbetslöshet bland yngre personer. Dessutom kan jag 
relatera min studie till den målgrupp, med manliga och kvinnliga informanter, som Fielden och 
Davidson (2001)  riktar in sig på. Martella och Maass (2000) verkar också fokusera på effekten 
av arbetslösheten, men lyfter till skillnad från Fielden och Davidson (2001) inte fram positiva 
aspekter av fenomenet. Däremot verkar Martella och Maass (2000) identifiera betydelsen av ett 
arbete för olika sociala dimensioner som arbetet kan förse en människa med. Jag kan relatera 
det till artiklar som jag har presenterat i introduktionskapitlet  som har väckt frågor och 
inspirerat min studie. Ochsens (2011) är ytterligare en studie som verkar betona kopplingen 
mellan effekter på subjektivt välmående och arbetslöshet. Ochsens (2011) studie verkar även 
understryka att arbetslösheten kan ha stora sociala konsekvenser. Denna förändring som verkar 
lyfta de negativa sidorna av fenomenet, kan jag koppla och relatera till det Ochsen (2011) 
fokuserat på i sin studie.  
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Sammanfattning  
I detta kapitel presenterades  tidigare forskning som riktar fokus på aspekter och faktorer som 
knyter an till vad som är centralt för denna studie, det vill säga: Hur yngre vuxna arbetslösa 
upplever sin situation. Majoriteten av de presenterade studierna har framförallt genomförts med 
hjälp av kvantitativa forskningsmetoder som använde exempelvis enkäter som 
datainsamlingsmetod. En av de tidigare studierna använder också kvalitativa metoder  som 
intervjuer för att samla in empiriskt material. Den tidigare forskningen som tagits fram för  detta 
kapitel presenterar en bild av hur människor med sin nuvarande livssituation som exempelvis 
anställd, arbetslös eller student i olika åldrar upplever och påverkas av att vara arbetslös och 
vad betydelsen av ett arbete mot en inkomst kan innebära. Dessutom redogör den tidigare 
forskningen för konsekvenserna av informanternas situation för livskvalité, personligheten och 
den psykiska och fysiska hälsan. Som man kan se i genomgången av detta kapitel, 
uppmärksammar de flesta studierna människors upplevelse av arbetslöshet och flera faktorer 
som rör hur individers liv påverkas av det baserat på kvantitativa forskningsansatser med 
enkätmaterial.  
 
Sammanfattningsvis kan jag reflektera över att forskarna verkar ta fasta på att  kvantitativa 
studier ger en möjlighet till att nå ut till fler i större utsträckning och det är oftast inte lika 
tidskrävande som det är med kvalitativa metoder. Detta kan möjligen till viss del förklara varför 
så mycket forskning om upplevelsen av arbetslöshet baserar sig på kvantitativa data.  
 
Bidrag  
Det är ofta unga personer som är arbetslösa, vilket jag redan berört i introduktionskapitlet  
genom presentationen av den statistik som berör unga arbetslösa mellan 15-24 år. Många 
studier sätter fokus på vuxna arbetslösa, men i min studie riktar jag fokus på yngre vuxna 
arbetslösa. Jag har valt att intervjua yngre vuxna arbetslösa mellan 15-29 år. Trots att 
arbetslöshet är vanligt förekommande i dagens samhälle, anser jag att min studie kan nyansera 
forskningsområdet något. Jag har tagit del av fem personers berättelser om sin situation som 
arbetslös. Tre av deltagarna är för närvarande arbetslösa, medan två är studenter som delar med 
sig av sina tidigare erfarenheter  av att ha varit arbetslösa. Det finns många fler kvantitativa 
studier kring detta än kvalitativa och det ger mig möjlighet att genom ett fenomenologiskt 
perspektiv kan jag hitta vissa gråzoner som missas i  de studier som visar på att det bara kan 
vara svart och vitt. Det finns med andra ord en gråzon som kan vara en forskningslucka, vilken 
kan fyllas genom att man tar  del av röster både från en åldersgrupp som man inte intresserat 
sig för tidigare och från de som reflekterar kring det som är likväl som kring det som har varit.  

Metod 
Som antytt i de tidigare kapitlen undersöker jag fenomenet upplevelsen av arbetslöshet med 
hjälp av den fenomenologiska ansatsen i denna studie. I detta metodkapitel redogör jag för hur 
fenomenologin som perspektiv och hur tematisk analys som analysmetod har använts i studien 
och beskriver forskningsprocessen. I och med att detta är en studie med fenomenologiskt 
perspektiv så kommer här motiveringen av metodval, medan metodologiska resonemang kring 
det fenomenologiska perspektivet i relation till analysresultaten presenteras efter 
Resultatkapitlet. I detta kapitel kommer jag även att beskriva tematiska intervjuer som användes 
som datainsamlingsmetod och bekvämlighets / snöbollsurval som urvalskriterier. Här får 
läsaren även ta del av beskrivningen av den tematiska analysen som används som analysmetod 
i denna studie, samt ett resonemang om trovärdighet som är ett av de vetenskapliga 
bedömningskriterier som används för vetenskapliga arbeten. Studiens syfte har varit avgörande 
för valet av metod och det tillvägagångsätt som har används i studien. Eftersom studiens syfte 
är att synliggöra hur yngre vuxna arbetslösa upplever sin situation och sina erfarenheter, föll 
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det naturligt att tillämpa kvalitativa intervjuer med fenomenologi som perspektiv. 
Fenomenologi riktar fokus på hur någonting ter sig för individen och inte på hur det faktiskt är 
samt på att finna mönster i människors erfarenheter av det valda fenomenet (Bjurwill 1995: 49). 
Dessutom är jag inte intresserad av att generalisera slutsatserna som är en ytterligare anledning 
till valet av den kvalitativa intervjumetoden och fenomenologin som perspektiv.  
 
För att ytterligare motivera valet av fenomenologi som perspektiv i denna studie kommer jag 
att kort jämföra den fenomenologiska ansatsen med Grundad Teori och etnografi i relation till 
min studie. Grundad teori är en forskningsmetod som innebär att forskaren är intresserad av 
teoretisk kunskap och är till för att spegla verkligheten, att världen kan vara på ett visst sätt 
(Hartman, 2001). Inom denna ansats skall det oftast inte finnas förutbestämd frågeställning, 
snarare ett forskningsområde om man vill grunda en ny teori. Jag har inte som syfte att grunda 
en ny teori, istället vill jag studera, som den fenomenologiska metoden också lyfter fram, de 
erfarenheter som redan finns kopplade till ett fenomen, alltså arbetslöshet och lyfta fram en 
nyanserad bild av detta fenomen. Jag har även mindre kunskap kring fenomenet och jag har en 
relevant frågeställning som avgränsar datainsamlingen, vilket jag kan inom fenomenologin men 
som inte går ihop med Grundad Teori som metod. Grundad Teori lyfter betydelsen av att all 
information räknas som data och kan vara viktigt, ”all is data”. I och med min frågeställning 
begränsar jag därför mina data och jag kan alltså missa viktig information (Hartman, 2001 : 15-
18). En annan forskningsmetod som man kan ta upp i detta sammanhang är etnografi som  riktar 
fokus på att studera och beskriva sociala grupper och förhållanden. En  etnograf söker djupare 
kunskap och förståelse för något redan ”givet”. Metoden betonar vikten av att undersöka något 
forskaren själv har erfarenhet av, personligt intresse och tillgång till kontakter. Inom etnografin 
innebär det att forskaren aktivt studerar fenomenet ute i ”fältet” och kan komma nära det som 
studeras. Jämfört med en fenomenologisk metod är etnografiska studier oftast tidskrävande och 
kan vara känslomässigt påfrestande. Jag har inte den tiden som det krävs för en etnografisk 
studie och mitt intresse ligger endast i att ta del av mina intervjupersoners berättelser om 
upplevelser och erfarenheter. Jag kan uppleva det som problematiskt, att en forskare har 
omfattande  erfarenheter av det fenomen som studeras, därför att, som påpekat av Loftland et 
al. (2006 :9-12), en för insatt forskare kan påverka studien.  
 
Fenomenologi 
Med fenomenologiska glasögon ser perspektivet till många aspekter som bland annat hur saker 
och ting ter sig för den enskilda människan. Perspektivet ger även tillgång till att se världen 
utan att redan på förhand ge mening åt den, att uppmärksamma att människor ser på världen på 
olika sätt, att trots att det finns likheter så finns det oändliga skillnader. Det innebär att alla har 
olika upplevelser erfarenheter och uppfattningar om olika fenomen. Ingen uppfattning eller 
upplevelse är given. Perspektivet hjälper individen att reflektera över sitt eget sätt att tänka, 
vara självkritisk och utveckla sina föreställningar om världen (Bjurwill, 1995: 49–50). Med det 
fenomenologiska perspektivet kan individen bli uppmanad till att tänka om och ompröva sina 
föreställningar för att kunna säga att hon med säkerhet vet något. Denna kvalitativa studie har 
som syfte att synliggöra hur yngre vuxna arbetslösa upplever sin situation och av den 
anledningen gav det förutsättningen till en studie med ett fenomenologiskt perspektiv.  Som 
forskare har jag valt att hålla mig öppen och ta mig an denna studie med dess syfte och 
frågeställningar utan att ha förutfattade meningar om den och slutresultatet. Genom att 
synliggöra hur intervjupersonerna faktiskt ser på sin värld och sitt varande (tillvaro), får 
omvärlden en annan innebörd (Bjurwill, 1995: 118). 
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Upplevelser, erfarenheter & nyansering  
Ett centralt begrepp i studien är ’upplevelsen’ som innebär att förklaringen av ett fenomen skall 
bara baseras på intervjupersonernas egna erfarenheter som vidare skall belysas utifrån deras 
egna tankar och beskrivas med deras egna ord (Bjurwill, 1995: 86–87). Det är deras upplevelser 
som är av intresse, därför är det viktigt att som forskare förstå och förmedla deras värld rätt. 
Som det märks förekommer också begreppet erfarenhet ett flertal gånger under studiens gång 
och är framförallt ett centralt begrepp i den fenomenologiska ansatsen. Med fenomenologiska 
glasögon vill forskaren främst komma åt de mänskliga erfarenheterna som innebär att förklara 
ett fenomen som människan är medveten om, men som endast hon är bekant med. Som 
rekommenderat av Denscombe (2016: 143–144) läggs fokus därför på den direkta upplevelsen 
utifrån människans sinnen, opåverkad av tidigare analysprocesser. Ett annat begrepp som ligger 
till grund för ansatsen är nyansering. Det handlar om att fenomenen uppenbarar sig ur olika 
vinklar och bakgrund. Med andra ord, ser människan ett fenomen på olika sätt för att det är så 
det manifesterar sig för oss (Bjurwill, 1995: 105–106). Intervjupersonerna i min studie har olika 
erfarenheter och bakgrunder, vilket gör att svaren kommer att se olika ut, då de speglar den 
enskilda individens upplevelser.  
 
”Being to the world” (att vara i världen)   
”Being to the world” är ytterligare ett begrepp som studien förhåller sig till som handlar om 
vad människan är i världen och hur människan relaterar och interagerar med sin omvärld. 
Människans livsvärld består av en mängd tolkningar och människan lever därmed i den tolkade 
verkligheten. Hon kan heller inte komma ifrån det faktum att hon upplever sin värld i relation 
till sina erfarenheter om olika fenomen samtidigt som det finns en värld utanför hennes värld, 
även om hon inte är medveten om det (Dahlberg et al. 2008: 37–38). Detta har jag kopplat till 
intervjupersonernas egna upplevelser med det faktum att det finns andra upplevelser eller, med 
andra ord, en annan värld utanför deras egna. När det talas om människans tillvaro, handlar det 
om rutiner och hur de klarar av det vardagliga livet så som vardagssysslor och det sociala livet. 
I denna studie kopplas det till hur individerna upplever sin tillvaro som arbetslösa, det vill säga 
hur intervjupersonerna klarar av olika aspekter i sin tillvaro utifrån sin situation som arbetslös 
(Denscombe, 2016: 145).   
 
Datainsamling  
Det empiriska materialet för denna studie samlades in genom att låta den semistrukturerade 
intervjun (Bryman, 2011: 412–13)  röra sig i flera riktningar. Intresset i intervjuerna var riktat 
mot intervjupersonernas egna upplevelser och det som verkade  viktigt för intervjupersonen. 
Det finns olika typer av intervjuer där många intervjuprocesser är flexibla. Jag valde dock att 
ta hjälp av en intervjuguide som också presenteras i min studie (se Bilaga 1). Användning av 
en intervjuguide innebär att man formulerar relativt specifika teman som skall leda intervjun i 
rätt riktning för att kunna adressera studiens frågeställningar och syfte. I detta fall var det att 
undersöka de yngre vuxna arbetslösas upplevelser, men även ta hänsyn till det som kommer  
fram genom en preliminär analys av intervjumaterialet som kopplas till dessa teman. I den 
semistrukturerade intervjuformen ges intervjupersonen stor frihet att få uttrycka sig och forma 
svaren som hen vill, vilket var önskvärt i förhållande till studiens syfte. En tematiserad 
intervjuguide ger också forskaren möjlighet att inte vara bunden vid att frågorna ställs i en 
specifik ordning (Bryman, 2011: 419).  
 
Urval  
Jag valde att intervjua fem personer varav två var kvinnor och tre var män och det ursprungliga 
urvalskriteriet var att de skulle vara i åldrarna 15–29. Urvalsprocessen ledde mig till att 
begränsa urvalet ytterligare utifrån kriteriet att personen skulle fylla kriteriet om att ha jobbat 
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minst ett år (totalt) men intervjupersonerna ska också ha minst ett års erfarenhet av arbetslöshet. 
Därför valde jag slutligen att inte inkludera personer som var under 20 då de eventuellt kan ha 
gått sista året på gymnasiet och har förmodligen inte hunnit samla på sig erfarenheter av 
arbetslivet, utöver erfarenheter som kommer av olika sommarjobb. Alla de deltagande 
intervjupersonerna definierade sig som arbetslösa förutom de studenter som deltog för att dela 
med sig av sina tidigare erfarenheter. Studenterna bor inte hemma och försörjer sig själva så 
som de resterande intervjupersonerna gör. Det hade varit önskvärt att endast intervjua personer 
som befinner sig i den livssituationen idag.  Jag valde att ta med dem eftersom deras definition 
av vad de är och har varit eller ”räknades” som, intresserade mig med grund i studiens syfte att 
rikta fokus på de yngre vuxna arbetslösas upplevelser av sin situation. Alla hade arbetat tidigare 
under en längre tid och blev sedan arbetslösa av olika skäl. Två av intervjupersonerna fick jag 
kontakt med genom bekanta och fick sedan kontakt med ytterligare tre personer genom 
intervjupersonerna.  
 
Utifrån detta tillvägagångssätt har jag alltså applicerat urvalsstrategin som kallas för 
snöbollsurval som är ett angreppssätt när det gäller ett målinriktat urval. Jag vill poängtera att 
jag använda mig bekvämlighetsurval med de två första intervjupersonerna som jag tog i 
kontakt med. Bekvämlighetsurvalet innebär att de deltagande personerna funnits tillgängliga 
och därefter tagit del av Snöbollsurvalet (Bryman 2011: 194). Snöbollsurval innebär därför att 
som forskare få kontakt med ett par människor som är relevanta för studiens fokus för att 
sedan få kontakt med ytterligare personer via dem. Det är osannolikt med denna urvalsstrategi 
att representera en större population, eftersom urvalet inte kan sägas bli representativt för 
arbetslösa individer i allmänhet. Representativitet kan ses som ett problem, då 
intervjupersonernas uppfattning med snöbollsurvalet därmed inte går att generalisera. Å andra 
sidan är inte studiens fokus att generalisera uppfattningar om arbetslöshet, utan intresset 
ligger snarare i att nyansera upplevelsen av arbetslöshet. Fördelarna med snöbollsurval väger 
också tyngre i förhållande till nackdelar i och med att det inte är tidskrävande som en del 
andra urval och det spar därför på tidsresurser (Bryman, 2011: 433–434).  
 
Genomförande  
Intervjuerna genomfördes i ett grupprum i högskolans lokaler där vi kunde samtala ifred och 
utan distraktion. Den valda platsen diskuterades innan med intervjupersonerna för att 
säkerställa att det var en lämplig plats för alla. Tanken med både platsvalet och intervjuerna, 
var att jag skulle få en direkt kommunikation med intervjupersonerna för att eventuellt kunna 
ställa fler frågor kring funderingar som dök upp under intervjuns gång och som jag kunde ha 
missat om jag hade valt att göra det via exempelvis telefon. Utifrån den fenomenologiska 
ansatsen måste forskaren vara beredd på att ta hänsyn till och fånga upp oväntad information 
(Aspers, 2009: 8). Upplägget för intervjuerna med en avskild och trygg plats för intervjuerna 
gav utrymme att låta intervjupersonerna i sin tur också få ställa sina frågor vid funderingar. 
Detta gjorde jag också för att kunna uppmärksamma när jag behövde ta ett steg tillbaka och låta 
intervjupersonen få prata ostört och förtydliga någonting ifall personen i fråga inte skulle förstå. 
Intervjuerna genomfördes enskilt med varje intervjuperson och intervjupersonerna blev 
informerade att intervjun skulle ta kring 35 minuter i anspråk. Jag spelade in intervjuerna redan 
vid start med hjälp av en mobiltelefon som jag senare transkriberade. Intervjuer spelas in så att 
man som forskare kan fokusera på själva interaktionen under intervjun och på att kunna ställa 
följdfrågor när de behövs. Dessutom kan inspelningen bidra till att man ska kunna gå fram och 
tillbaka i det empiriska materialet för att hitta nyanser. Jag placerade stolarna snett bredvid 
varandra vilket bidrog till en mer bekväm miljö och vi satt med ansiktena mot varandra vilket 
gav oss en bättre kontakt. Anledningen till placeringen var för att mjuka upp miljön genom att 
inte ha ett bord mellan oss. Dessutom lät jag intervjupersonerna få sitta med ryggen mot 
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fönstren för att inte bli distraherade av förbipasserande människor. Under intervjuns gång valde 
jag vid vissa tillfällen att enbart anteckna ett par stödord för att inte stressa upp eller avbryta 
intervjuperson samt att jag inte ville förlita mig helt på teknologin då det kan uppstå tekniska 
fel. Jag följde också Bryman’s rekommendation (2011: 422–423) att med öppna frågor lämna 
utrymme för oväntade, ovanliga svar och reaktioner. Som forskare innebar det att visa sig aktiv 
men ändå inte påträngande och fokus riktades på att lyssna på både det som sades och det som 
inte sades. 
 
Analys  
Inför analysen transkriberade jag, som tidigare nämnt, intervjuerna och läste igenom texten ett 
flertal gånger för att hitta nyckelbegrepp, det vill säga ord som dök upp vid flera tillfällen för 
att inte missa värdefull information och därför valde jag att utföra en tematisk analys. Tematisk 
analys är enligt Bryman (2011: 528) en metod som syftar till att organisera data och sedan 
sammanställa det. Det material som inte var relevant för studiens syfte och frågeställning 
sorterades bort för att lättare hålla sig till frågeställningarna i studien. För en del forskare anses 
dessa teman som en typ av kod medan andra forskare talar om att det är mer gruppkoder som 
behandlas (Bryman, 2011: 523–525). Den tematiska analysen går därmed ut på att identifiera 
återkommande teman i texten som sedan tillämpas på data. När all insamlade data sorteras och 
organiseras skapas kärnteman med subteman (underteman). Tillvägagångssättet som av 
Bryman (2011: 523-529) hänvisas till som ”Framework” utgör ett ramverk för analysen. Enligt 
Bryman (2011: 529) är det bra att ha i åtanke att det finns punkter (en guide) som forskaren kan 
ta del av som stöd när det är dags att analysera texten. De punkter som jag har förhållit mig till 
är framför allt: Repetitioner som handlar om återkommande teman och Likheter och Skillnader 
som syftar till att studera hur intervjupersonerna beskriver sina upplevelser och de olika sociala 
dimensionerna som relaterar till dessa upplevelser. Efter att ha läst texten om och om igen samt 
haft de valda punkterna i åtanke för att tematisera texten, kom jag fram till nedanstående teman:  
 

1. Upplevelsen av arbetslöshet,  
2. Förändring i individens tillvaro, 
3. Effekter och inställning gentemot sin verklighet. 

 
Resultatet presenteras därför med utgångspunkt i dessa teman och tillhörande underteman som 
relaterar till studiens syfte och frågeställningar. Med ett resultatkapitel organiserat efter 
relevanta teman vill jag underlätta för läsaren att följa hur analysprocessen såg ut steg för steg.  
 
Tillförlitlighet & Äkthet 
Inom kvalitativ forskning finns det kriterier som en forskare kan anpassa till forskningen för att 
bedöma kvalitén i en undersökning. Validitet och Reliabilitet är två begrepp som utgör viktiga 
kriterier. Det finns dock andra grundläggande begrepp som utgör alternativ till de två 
föregående begreppen och dessa är Tillförlitlighet och Äkthet. Tillförlitlighet och Äkthet 
används för att bedöma och värdera kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011: 351–352). 
Tillförlitlighet och äkthet kan påverkas av att alla mina intervjupersoner inte upplever 
arbetslöshet nu.  
 
Äkthet som även kallas för autenticitet rör mer generella frågor exempelvis om undersökningen 
ger en rättvis bild av det som har studerats och den informationen som framförts. En annan 
fråga kan vara om deltagandet av denna undersökning hjälper intervjupersonen i fråga att nå en 
bättre förståelse för sin livssituation, eller om deltagandet i denna undersökning har gett en 
bättre förståelse för hur andra exempelvis upplever sin livssituation. En ytterligare allmän fråga 
som motsvararar innebörden av äkthet är om undersökningen har gett deltagarna möjlighet till 
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att göra det som krävs för en förändring. Äkthet handlar om att granska forskningsprocessen 
och de val som forskaren tagit (Bryman, 2011: 356–357). Under intervjuerna har det samtalats 
om vad deltagandet i denna studie har inneburit och vad det har gett intervjupersonerna av att 
tala högt om sina upplevelser av sin situation, samt hur medvetna de är om andras 
livssituationer.  
 
Tillförlitlighet omfattar fyra kriterier där alla delkriterier har en betydelse för kvalitativ 
forskning. Dessa kriterier är trovärdighet som handlar om hur sannolikt resultatet är genom att 
fastställa intervjupersonernas formande av sina berättelser, som är relevanta för studiens syfte 
om hur yngre vuxna arbetslösa upplever sin situation. Det innebär att som forskare visa på 
förståelse för det som har sagts av intervjupersonerna och förmedla det rätt, det vill säga utifrån 
deras verklighet. Överförbarhet är ett annat kriterium som innebär att forskaren fokuserar på 
det unika som sker i kontexten och betydelsen av den verklighet som undersöks. Detta kriterium 
är viktigt särskilt i och med att denna studie applicerar den fenomenologiska forskningsansatsen 
där intervjupersonernas verklighet och deras unika upplevelser måste ligga till grund för 
analysen och samtidigt spegla intervjupersonernas egna ord. Vidare finns pålitlighet som ett 
kriterium och som handlar om transparens i forskningsprocessen, dvs. att man redogör för de 
olika stegen och motiverar olika val. Det fjärde kriteriet är möjligheten att styrka och 
konfirmera (Bryman, 2011: 354–355), vilket innebär att tydliggöra att som forskare agerat i 
god tro och att forskaren inte medvetet påverkat, inriktningen, utförandet och slutresultatet av 
undersökningen. Det kan med andra ord innebära en redogörelse att studien kommit till i god 
tro i förhållande till forskningsetiska krav samt presentera resultatet för intervjupersonerna, för 
att sedan kunna få en bekräftelse på att jag har förstått och förmedlat deras upplevelser rätt.  
 
Trovärdighet är ett begrepp som tas upp i Symon & Cassels artikel (2012) och som knyter an 
till det Bryman (2011) talar om i relation till de olika kriterierna. Trovärdigheten i studien ökar 
med urvalet när det innebär att jag har fått kontakt med personer som har erfarenhet av just 
arbetslöshet. Dessutom har skillnader och likheter tagits i beaktning. Med en tydlig redogörelse 
för insamlade data, det vill säga att visa på att det inte är påhittat, inte taget från annat håll samt 
att jag som forskare inte medvetet påverkat studiens resultat, stärker det studiens trovärdighet. 
Som det framgår i Symon & Cassels diskussion av detta kriterium har beskrivningen av det 
som framgår i analysen en avgörande roll vad gäller trovärdighetskriteriet (Symon & Cassel, 
2012: 206–207).  
 
Etiska överväganden  
För att göra intervjuer och ta del av personliga berättelser, krävs det av mig att jag förhåller mig 
till forskningsetiska krav, under hela studiens gång. Kraven finns till för att göra mig medveten 
om etiska aspekter och att utveckla en känslighet för situationen och intervjupersonerna. Det är 
även viktigt att jag förhåller mig respektfullt och är uppmärksam på hur jag ställer mina frågor 
till intervjupersoner. Dessutom är forskning nödvändigt och dessa krav ger utrymme för en god 
utveckling av kunskap och förbättring av forskningsmetoder. Tanken är att jag skall kunna finna 
en balans mellan en god kvalitet på forskningen och samtidigt skydda intervjupersonerna. Syftet 
med kraven är att förhindra att intervjupersonerna kan utsättas för psykisk och – eller fysisk 
skada. I min studie valde jag därför att förhålla mig till de fyra etiska kraven formulerade av 
Vetenskapsrådet (2002).  
 
Informationskravet innebär att forskaren måste informera intervjupersonerna om studiens syfte, 
detaljerad information behöver dock inte nödvändigtvis delas ut (Vetenskapsrådet 2002: 7). 
Genom att hålla informationen inte alltför detaljerad kunde jag undvika riskerna med att 
intervjupersonerna skulle göra till sig och svara så som de hade trott att jag skulle förvänta mig 
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utav dem. På det sättet kunde jag i den mån det var möjligt undvika intervjuareffekten. 
Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna själva bestämmer över sin medverkan i studien, 
det vill säga om de vill delta eller inte samt att personen i fråga när som helst kan avsluta sin 
medverkan (Vetenskapsrådet, 2002: 9). Det var ytterst viktigt att mina intervjupersoner 
upplevde att de kunde vara trygga i intervjusituationen och att de själva fick styra om de ville 
fortsätta med sin medverkan samt att de hade rätt till om de vill hoppa av ifall det kändes för 
jobbigt eller om något var för känsligt. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter 
forskaren innehar som kan identifieras och kopplas till intervjupersonerna skall vara oåtkomliga 
för utomstående personer (Vetenskapsrådet, 2002: 12). De uppgifter som jag  hade tagit del av 
lagrades och anonymiserades på ett sådant sätt att ingen annan än jag kunde komma åt dem och 
att informationen inte skulle vara tillgänglig för utomstående. I studien undvek jag därför att 
presentera namn, stad och annan information som hade underlättat och möjliggjort för 
obehöriga att identifiera intervjupersonerna. Nyttjandekravet innebär att den insamlade 
informationen endast används för forskningsändamål och får inte användas för annat än just 
vetenskapligt bruk (Vetenskapsrådet, 2002: 14). Om intervjupersonerna ville ha en kopia av 
forskningsresultatet kunde de få det, men jag var noga med att förklara att allt material endast 
skulle användas till min uppsats och att jag inte skulle lämna vidare några som helst uppgifter.  
 
Noggrann information om intervjupersonernas rättigheter gav jag muntligt så väl som i ett 
missivbrev (se Bilaga 2) och jag hänvisade även till Vetenskapsrådets hemsida om 
forskningsetik. Jag gick vidare med intervjuerna först när jag ansåg att de faktiskt hade förstått 
kraven. Alla etiska överväganden ansåg jag vara  nödvändiga för studiens genomförande, enligt 
god forskningsetik.  

Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av min analys av det empiriska materialet. Det som inte är 
av relevans för studiens syfte har sorterats bort och markeras med ”…” i citaten. 
Intervjupersonerna har slumpmässigt tilldelats fiktiva namn för att upprätthålla anonymiteten 
samt underlätta för läsaren att kunna skilja mellan de mönster som diskuteras i analysen av 
materialet. Namn som förekommer i denna uppsats är alltså inte de intervjuade män och 
kvinnornas riktiga namn. Intervjupersonernas namn var: ”Isabelle, ”Natalie”, ”David”, 
”Michael” och ”Sam”. För att tydliggöra kommer ”Isabelle” och ”Sam” att representera de 
intervjupersoner som i nuläget inte längre är arbetslösa utan är studerande och återberättar sina 
upplevelser av hur det tidigare har varit att vara arbetslös. ”Isabelle” och ”Sam” delar, med 
andra ord, med sig av sina tidigare erfarenheter av arbetslöshet. Isabelle är 24 år och Sam är 21 
år och båda är för närvarande studerande, men har tidigare varit arbetslösa i strax över ett år. 
Det har även David varit som är 28 år. Michael är 25 år och Natalie är 29 år och båda har varit 
arbetslösa närmare ett år. Alla intervjupersoner har sen tidigare flyttat hemifrån och bor nu 
”själva”. I intervjumaterialet identifierade jag tre teman med underteman som besvarar  studiens 
syfte och dessa teman är: Upplevelsen av arbetslöshet, Förändring i individens tillvaro, Effekter 
och inställning gentemot sin verklighet. 
 
Jag har även valt att ställa upp kärnteman och underteman i en tabell (se Tabell 1) för att lättare 
hitta tillbaka till dessa vid analysen och presentationen av det empiriska materialet.  
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Tabell 1. Kärnteman. 

Upplevelsen av arbetslöshet 
Med en tematisk analys utifrån ett fenomenologiskt perspektiv kommer jag att presentera de 
yngre vuxna arbetslösas upplevelse, vad de beskriver arbetslösheten som och deras upplevelse 
i vardagen. Intervjupersonerna verkar ha haft olika skäl till ha blivit arbetslösa. 
  
” På grund av att jag va, alltså trivdes inte på platsen jag jobbade och ehm tänkte att jag kan 
göra någonting annat istället, för att alltså istället för att vara på en plats och må dåligt kan 
jag göra någon nytta. Alltså när jag sa upp mig från mitt jobb, började jag på en mattekurs 
som jag inte hade för att sen lite längre fram när jag vill börja plugga på högskolan, så att jag 
har alla behörigheter klara”. ”Sam” 
 
”Sam” berättar att anledningen till uppsägningen var för att göra något som skulle gynna han 
inför framtida planer, istället för att fortsätta arbeta. ”Sam” verkar lyfta fram det mentala 
välmående medan ”Michael” beskriver sin situation orsakat av  fysisk ohälsa:  
 
” För att jag skadade min rygg, då kunde jag inte fortsätta med mitt jobb så jag fick lämna. Vi 
försökte med andra medel och olika typer av rehabilitering men så fort jag var tillbaka så var 
det som att hamna på ruta ett. Men aah så jag fick lämna, det var för min egna skull så”. 
”Michael” 
 
”Michael” beskriver att man försökt nå en lösning på den fysiska skadan. Alla parter verkar ha 
varit överens om att uppsägning av ”Michael” i slutändan var det bästa alternativet. Vidare 
kommer jag att presentera temat Den egna definitionen av vad arbetslöshet är.  
 
Den egna definitionen  
Intervjupersonerna har sin enskilda syn på vad arbetslöshet innebär samt ger egna exempel på 
upplevelsen av fenomenet. Uppfattningen bland intervjupersonerna om vad arbetslöshet är 
tolkade jag som snarlik. För de flesta intervjupersonerna handlade arbetslöshet om att en person 
saknar ett jobb på heltid men för en del andra intervjupersoner så kopplas arbetet på ett annat 
sätt till den ekonomiska aspekten, det vill säga att en person inte arbetar mot en inkomst:  
 
” Att man inte har ett jobb och eh är hemma för det mesta alltså att man inte gör något alls, 
finns ingen inkomst heller”. ”David” 
 
”Davids” definition av vad arbetslöshet är att den som inte arbetar inte får en lön. Där verkade 
kopplingarna till ekonomin vara varierande, eftersom en del intervjupersoner berättade om att 
en människa inte behöver arbeta för att få in pengar, att pengar, eller ersättning för något kan 
man få på annat sätt:  
 
” En som inte arbetar, heltid… Det är ju att man inte arbetar mot pengar. Men på samma gång 
så alltså, alla kan få betalt av olika aktiviteter det måste inte komma från ett arbete. Det är 

Tema 1  Tema 2 Tema 3  
Upplevelsen av 
arbetslöshet 

Förändring i 
tillvaron 

Effekter och inställning gentemot sin 
verklighet  

Underteman 1 Underteman 2 Underteman 3 
Den egna definitionen  Aktivitet Den fysiska och mentala hälsan 
Vardagen  Det sociala livet  De ekonomiska aspekterna 
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liksom inte enda sättet att få pengar på. Man kan ju få lån och CSN bidrag, de som studerar 
och andra slags ersättningar beror på vilken situation personen är i ju. Men det kanske inte 
räknas som att vara arbetslös då om man får CSN för att man studerar”. ”Michael” 
 
Som ”Michael” beskriver i citatet att inte lönearbeta verkar räknas som att vara arbetslös. Å 
andra sidan verkar det finnas en uppfattning om att det faktiskt kan finnas andra sätt att få 
pengar på. Att vara arbetslös betyder heller inte att det inte finns andra sammanhang som en 
individ kan vara aktiv i. ”Michael” berättar också under intervjun, att en person kan få betalt 
från andra aktiviteter än bara från ett arbete. Han nämner olika typer av bidrag, ersättningar och 
lån som även ”Natalie” verkar lyfta fram på följande sätt:   
 
” Ja, det är väl att man inte har ett arbete, man jobbar inte. Det är väl ingen inkomst för det 
första och sen alltså visst får man men det är ju ingen inkomst mot ett arbete liksom utfört. Det 
är ju a-kassa och sånt, inte samma sak. Aa inge jobb, ingen lön…”. ”Natalie” 
 
Som ”Natalie” belyser och på sätt och viss bekräftar det ”Michael” talar om, att pengar kan 
komma in från andra håll än bara av ett arbete. ”Michael” verkar dock markera tydligt att det 
inte är samma sak att få A-kassa eller annat bidrag, som att få lön mot ett arbete. ”Natalie” talar 
å andra sidan om ersättning mot prestation.  
 
Trots de blandade åsikterna huruvida pengar bör kopplas till arbetslösheten eller inte, verkar 
det finnas en gemensam uppfattning om att människor i överlag talar om arbetslöshet kopplat 
till att individen är sysslolös, vilket intervjupersonerna reagerade på eftersom  de underströk  
att en person kan vara både arbetslös men samtidigt delta i någon aktivitet. I nästa underkapitel 
kommer jag att redogöra för de yngre vuxna arbetslösas berättelser om sin vardag.  
 
Vardagen  
Arbetslösheten har påverkat intervjupersonernas vardag på många olika sätt. Det har haft en 
avgörande roll om den arbetslöse medverkar i någon aktivitet eller inte. De intervjupersoner 
som har funnit något att göra i sin vardag, berättar att denna aktivitet motsvarar upplevelsen av 
det arbete tidigare har gett intervjupersonerna. En annan aktivitet som att träna och ta del av 
annan sport som har minskat det som av intervjupersonerna upplevs som negativ påverkan av 
arbetslösheten. En av intervjupersonerna upplevde att vardagen hade påverkats men ansågs 
ändå som en positiv påverkan:  
 
”Skönt hahah, nej men jag har ju fan fått mer tid åt det jag vill göra, att träna och umgås med 
vänner, att söka vidare i livet till andra utbildningar eller typ kurser egentligen till andra jobb 
ah man skulle kunna säga att det har haft en positiv sida av det hela haha. Svårt att klaga innan 
så visste jag, eller jag tänkte inte ens på vad jag har velat göra men nu har jag det tillfället, jag 
har fått tid att tänka”. ”Michael” 
 
I och med denna förändring är ”Michael” lättad över den påverkan som arbetslösheten har haft 
på vardagen eftersom att det har gett ”Michael” möjlighet till att reflektera över framtida planer. 
En annan intervjuperson återger en annan typ av påverkan:  
 
”Arbetslösheten har såklart påverkat min vardag. Jag har ju tappat lite av den här sociala 
biten i mitt liv, sen har man ju inte riktigt råd att gå ut och ah piffa upp vardagen lite som man 
gjorde tidigare haha. Och sen aa, man hamnar ibland i deprimerande tankar, man är trött om 
dagarna och mindre ork till att göra saker”. ”Natalie” 
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I citatet ovan kan vi se att ”Natalie” upplever en skillnad och påverkas av arbetslösheten. 
”Natalie” förklarar att både det sociala och den personliga ekonomin har drabbats. Det blir då 
svårt att leva på samma sätt som hon  en gång gjort och kan orsaka känslor av depression och 
minska lusten och energin till att medverka i en aktivitet. Trots att det finns en skillnad på hur 
arbetslösheten påverkar individens vardag finns det även skilda åsikter även när individen deltar 
i en aktivitet. Det finns perioder där vardagen faktiskt blir påverkad och olika dimensioner av 
den påverkan:  
 
”Ja nu är det ju bara att det lite jobbigt att man inte har någon extra inkomst. Även om jag 
studerar och får bidrag nu så kan jag ändå relatera min situation idag till hur det var när jag 
faktiskt var arbetslös. Ehm och typ på sommaren så får man ju liksom inget skolbidrag, 
studiebidrag, så de påverkar ju vad jag kan göra för aktiviteter med vänner och familj och så. 
Jag måste ju vara ekonomisk och kan inte göra liksom allt, jag har tänkt att göra eller vill göra. 
Det har gjort att jag inte alltid kan umgås med till exempel vänner och så för att de kanske har 
massor med planer på att åka runt och resa, åka runt till andra städer och göra saker och sånt 
och jag kan inte vara delaktig. Så kunde det också vara när jag var arbetslös”. ”Isabelle” 
 
”Isabelle” verkar uppleva större skillnad under perioder när hon inte erhålls något bidrag. De 
sociala relationerna påverkas av upplevelsen av kopplingen mellan arbetslöshet och ekonomisk 
frihet. Denna period verkar påminna henne om hur det var att vara arbetslös. I nästa 
underkapitel beskriver jag intervjupersonernas upplevelse av förändringar i sin tillvaro.  
 
Förändring i tillvaron  
Intervjupersonernas arbetslöshet har lett till en viss förändring i de dagliga rutinerna. Under 
detta tema presenterar jag hur intervjupersonerna upplever hur aktiva de verkar vara och 
upplevelsen av olika sociala dimensioner och hur dessa relaterar till förändringar i denna 
verklighet. 
 
Aktivitet 
Upplevelserna av arbetslöshet verkar kopplas av intervjupersonerna till att de inte har 
förpliktelser och kan själva välja att vara passiva eller aktiva i sin vardag, det vill säga att det 
är intervjupersonen själv som formar sin tillvaro. De intervjupersoner som i dagsläget studerar 
upplever att de hade förpliktelser men att de hade ändrat form, från en anställds vardag till en 
arbetslös vardag.  
 
“ Ja, de vardagliga rutinerna hade förändrats. Jag försökte fortfarande hålla igång mig själv 
med och fortsätta med snarlika rutiner som att vakna och sova en viss tid och planera in saker 
och ting istället för att ta det som det kom. På så sätt kunde jag hålla igång mig trots att jag 
var arbetslös. Visst rutinerna var inte detsamma med det fanns saker som jag ändå kunde göra 
och det va bra… det hjälpte mig att typ reda ut min dåvarande situation och typ blicka framåt, 
ah…”. ”Isabelle” 

 
Här verkar ”Isabelle” uttrycka sin åsikt om att rutinerna inte längre såg ut som de en gång gjorde 
när hon arbetade. ”Isabelle” berättar om sin ansträngning med att upprätthålla snarlika rutiner. 
Med ordning och strukturerad vardag blev det lättare att ta sig vidare och fortsätta vardagen 
med en positiv inställning. Det är dock inte alla som tar denna autonomi på samma sätt. En del 
intervjupersoner berättar istället att de varit passiva vilket i sin tur har lett till mindre ork och 
rörelse i vardagen.  
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” Ja, det blir ju att jag inte gör så mycket om dagarna för att jag inte har någonstans att ta 
vägen. Jag sitter hemma för det mesta. Jag orkar inte heller för vad ska jag göra ens, jag vet 
inte … jag sover och vaknar när jag vill, äter o allt sånt och gör ändå inte ett skit”. ”David” 
 
Till skillnad från berättelsen från ”Isabelle” som beskrivits tidigare visar citatet från ”David” 
en beskrivning av olust/ orkeslöshet i relation till sin vardag och bristen på rutiner. Dessutom 
verkar ”David” uttrycka att han är oförmögen till att föreställa sig själv vara kreativ. En annan 
intervjuperson beskriver en liknande upplevelse på följande sätt:  
 
”Ja självklart, tidigare var man ju aktiv och hade ork till att vara ute och röra på sig, umgås 
med vänner och familj, men ju längre tiden går som arbetslös desto mindre har man ork till att 
sysselsätta sig. Så aah självklart, jag har alltid varit en person som gillar att vara ute bland 
andra människor, så såg mina vardagar ut när jag arbetade. Inte nog med att jag var 
fritidsledare och var aktiv och social och allt vad det innebär, men så var jag även på min 
fritid”. ”Natalie” 
 
I citatet beskriver ”Natalie” en liknande upplevelse som den från  ”David” i föregående citat, 
om minskad energi på grund av förändring av rutiner. Det tidigare arbetet som fritidsledare, 
speglade ”Natalies” intressen och i avsaknad av det uttrycker hon brist på energi. Tiden 
fördelades på ett annat sätt när intervjupersonerna arbetade. Arbetet i sig tog upp mest tid från 
vardagen.  
 
“Jag hade inte så mycket tid över, så jag jobbade typ bara spenderade tiden åt att fixa matlådor 
om jag orkade, eller handlade fryst. På helgerna var jag väl med vänner”. ”Michael” 
 
Som ”Michael”  uttrycker, fanns det inte mycket tid över åt att göra annat än att förbereda 
matlådor eller handla och planera inför nästa arbetsdag. När det väl fanns tid över för annat, 
ägnade ”Michael” tid åt att umgås med sina vänner och denna prioritering nämner alla 
intervjupersoner.  
 
“... men det blev ju liksom roligare att göra aktiviteter eh när man hade sin lediga tid efter och 
man fick inte ångest över att slöa och samtidigt slösa pengar “. ”Isabelle” 
 
Att umgås med familj och vänner förekom i intervjumaterialet från alla informanter i formen 
att intervjupersonerna betonade att de passade på att ge nära och kära av sin tid för det ansågs 
viktigt. Det blev roligare och mer avslappnat att planera in aktiviteter när intervjupersonerna 
var lediga, eftersom det var en efterlängtad ledighet och de kände sig välförtjänta av att delta i 
aktiviteter, umgås och spendera pengar. För en annan intervjuperson var planerad tidsstruktur 
motiverande. 
 
“ Då hade jag vardagliga rutiner, jag fick mer motivation till att göra mer saker innan och efter 
jobbet”. ”Sam” 
 
”Sam” upplever de tidigare rutinerna och tidsstrukturen som motiverande och uppmanade 
honom till att ta tag i saker samt planera i vardagen. Tiden i intervjupersonernas nuvarande 
situation utnyttjas på ett annat sätt än tidigare när de arbetade.  
 
”jah, som arbetslös ... aah jag klagade väl mest hahah vad ska jag säga hur mycket man än 
försöker att tränga bort tanken om att man egentligen inte har något att göra så var det min 
verklighet och jag spenderade ändå mycket tid åt att grubbla men faktiskt också åt framtiden… 
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ja men vad som kan hända härnäst och vad jag kan göra för att ta mig ur det och vad det är 
jag vill. Även om jag hade annat för mig om dagarna så fanns det hela tiden i tankarna och 
kunde diskuteras med andra oavsett vad vi gjorde...”. ”Isabelle” 
 
Som ”Isabelle” förklarar var verkligheten inte det optimala och hon menade på att det uppstod 
klagomål angående hennes livssituation vid flera olika sociala tillställningar i vardagen och den 
verkligheten upplevdes som svår att undvika. ”Isabelle” funderade kring framtiden trots sin 
livssituation. Det finns även de intervjupersoner som inte sysselsätter sig med något specifikt 
och upplever att de spenderar tid på annat eller ingenting alls.  
 
” Att bara vara hemma och kolla på TV… är någon vän eller familj ledig kan man hälsa på de, 
men alla arbetar mesta tiden så då blir det så att jag latar mig hemma. Jag har ingen motivation 
just nu ”. ”David” 
 
”David” berättar hur mycket tid som spenderas åt att bara vara hemma och inte göra någonting 
och att motivationen inte är ”på topp”, likt ”Sams” upplevelse av brist på motivation. 
Fördelningen av tiden ser olika ut för varje intervjuperson men trots det finns det många 
likheter. Enda gången ”David” ägnar tid åt annat än att befinna sig hemma är om nära och kära 
är tillgängliga för umgänge. En del intervjupersoner tog sig tid till att först förklara vad de 
menar med att vara aktiv och sedan hur aktiva de upplever sig att vara.  
 
” Alltså när jag jobbade var jag mer aktiv på ett sätt, då jag gick upp tidigt varje dag nästan 
och jobbade sen slutade man och sen försökte man hitta på någonting med sina vänner. Man 
kan prata om en annan slags aktivitet… när jag var arbetslös ah, kunde fortfarande ha fullt 
upp vissa dagar... Som när jag jobbade. Men typ om man hade planerat in en träff med någon, 
typ hushållsarbete till att man försökte ta tag i träning och sånt ”. ”Sam” 
 
Enligt ”Sam” som i nuläget studerar verkar det finnas fler sätt att vara aktiv på som arbetslös. 
”Sam” verkar påpeka att han var mer fysiskt aktiv när han arbetade än vad han var som 
arbetslös. Han berättar ändå  att en person kan vara aktiv på flera olika sätt, men känslan av att 
ständigt vara igång kan vara densamma. Då kunde ”Sam” aktivt följa ett striktare arbetsschema 
och anpassa sin vardag efter det schemat. Som arbetslös var det ”Sams” eget schema som han 
förhöll sig till med andra aktiviteter så som träning, hushållsarbete, och möten med andra, som 
stod på schemat än arbetet. Här skiljer sig upplevelsen från ”Sams” i jämförelse med 
beskrivningen från ”Isabelle”. 
 
“  Jag var absolut mer aktiv när jag arbetade, eftersom att jag åkte till jobbet, kom hem vilade 
lite och gick ut igen och var med vänner och familj. Det var mer liv då”. ”Isabelle” 
 
Som ”Isabelle” beskriver var det mer liv då, med arbetet men också på fritiden. Det var allmänt 
mer rörelse i vardagen. Vidare menar ytterligare en intervjuperson på att det kan talas om olika 
sätt att vara aktiv på.  
 
“ Jag var ju väldigt aktiv innan, för att jag jobbade hela tiden och rörde mig då hela tiden. Så 
jag är egentligen mindre aktiv nu men jag är mer aktiv åt det jag vill vara aktiv åt. Du kan va 
aktiv på olika sätt i arbetet, socialt och så men i antal timmar, även fast jag tränar mer idag, 
så rörde jag mig mer då”. ”Michael” 
 
Som ”Michael” beskriver var han  mer aktiv när han arbetade i och med att arbetet krävde 
rörelse. ”Michael” berättar att han är aktiv i annat idag, det som han själv vill vara aktiv i 
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exempelvis socialt aktiv som han berättar i citatet. Trots att ”Michael” upplever sig vara aktiv 
på andra sätt idag, förklarar han att om man räknar i antal timmar hur aktiv han var då och idag, 
var ”Michael” mer aktiv då. ”David” upplever sig, till skillnad från ”Michael”, inte alls aktiv.  
 
“Jag är väl inte alls aktiv för tillfället om jag ska jämföra hur jag var då och är idag. Då kunde 
jag ju hitta på aktiviteter innan och efter jobbet, kanske åka och träna men nu är det inte alls 
så”. ”David” 
 
Som citatet ovan visar, upplever ”David” sig inte alls aktiv i dagsläget. Dessutom var han mer 
aktiv då och kunde planera in andra aktiviteter både innan och efter arbetet samt ge tid åt 
träning. Vidare kommer temat fokuserat på upplevelser av Det sociala livet att presenteras, som 
handlar om intervjupersonernas upplevelser relaterat till deras sociala relationer. 
 
Det sociala livet  
Det sociala livet har haft en stor betydelse för många av intervjupersonerna. Alla har relationer 
till andra människor som de har skapat både när de var arbetande och utanför arbetet. Från att 
ha varit socialt aktiv till att bli arbetslös eller en gång varit arbetslös och inte vara lika socialt 
aktiv, har mer eller mindre haft en påverkan på alla intervjupersoner. Sociala relationer verkar 
inte längre skapas i arbetet och att skapa relationer utifrån situationen som arbetslös har 
förändrats. Intervjupersonerna har olika stora nätverk av kontakter som har haft en betydande 
roll på intervjupersonens upplevelse av sin situation. 
 
” Jag tänkte mer här då att.. aah nu kan man ju umgås ännu mer med sina vänner haha. Fast 
samtidigt så jobbade ju mina vänner så då blev det inte på samma sätt som jag hade trott innan, 
de dagarna då jag inte hade något bättre för mig, fanns det verkligen ingenting att göra då blev 
man uttråkad. Jag fick på riktigt sitta och vänta på folk när de hade tid plus att de dagarna när 
jag var extremt uttråkad var jag på mina vänner och även min familj, hahah de var tvungna att 
umgås med mig oavsett om de orkade eller inte ”. ”Sam” 
 
”Sam” uttrycker att han ganska snabbt insåg att verkligheten såg annorlunda ut som arbetslös. 
De nära och käras livssituationer såg annorlunda ut än ”Sams” och det blev tydligt när han ville 
ta tillfället i akt och spendera sin tid med att umgås, då det inte passade för de andra. ”David” 
verkar dela samma åsikt och menar på att även om det finns tid att planera in att ses, innebär 
det inte att familjen eller vänner själva är tillgängliga, framförallt när de allra flesta arbetar. När 
det händer upplever han missnöje och känslan av uttråkning.  
 
“ Ja, jag har ju inte råd att göra alla aktiviteter som vänner gör och jag hade en hel del 
arbetskollegor, så och man tappar ju kontakten med ganska många och också eftersom att det 
inte är många som vill hänga hemma hela tiden då jag inte kan spendera pengar ute hur som. 
Jag förstår de egentligen. Mitt sociala liv har oftast alltid varit utanför hemmet, det är lite så 
jag fungerar, eller funkade haha”. ”David” 
 
”David” beskriver att arbetslösheten påverkat sociala relationer framförallt på grund av 
ekonomisk begränsning som arbetslöshet verkar leda till och att förlora kontakten verkar vara 
normalt i hans situation som arbetslös. ”David” poängterar att han själv föredrog och föredrar 
än idag att underhålla sig utanför hemmet. ”Michael” instämmer med ”David”, att det sociala 
livet har varit och är allra viktigaste för honom och att arbetslösheten har haft en oundviklig 
påverkan i relation till den aspekten.  
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“Aah, det har det, jag är mer social nu eller jag var ju väldigt social när jag arbetade på mitt 
jobb för det är många människor där och som jag känner men jag är mer social nu åt de 
människorna jag vill vara social med. Nu är det mina privata vänner jag kan vara social med 
och min familj och min flickvän”. ”Michael” 
 
”Michael” uppfattar sin situation som givande. Det verkar ha gett möjlighet till att bli mer social 
med de personer som han vill vara social med. ”Michael” berättar att han alltid har varit social 
både i arbetet och i privatlivet. Till skillnad från ”Michaels” uppfattning om arbetslöshet som 
givande i förhållande till sociala relationer, upplever ”Isabelle” sin situation på ett annat sätt.  
 
“  Nej, alltså det klart att vissa ibland kunde säga – ja men följ med kom gör det här följ med 
och jag sa nej! Att de blir lite mer så här, typ vad tråkig du är men jag tror att de fick en större 
förståelse senare också de fattade väl ändå att jag inte alltid kunde. Det var ju ingen som såg 
ner på en så, jag tror om jag kanske hade varit äldre och fortfarande arbetslös då kanske. För 
då är det liksom att man ska ha mer ansvar och man börjar närma sig en viss ålder för att 
skaffa familj och kunna försörja de och så”. ”Isabelle” 
 
I citatet verkar ”Isabelle” lyfta fram att hon inte upplevt större förändring i bemötandet från 
andra människor. Hon upplever dock sig vara den ”tråkige” som avslår olika tillfällen till 
umgänge. Hon beskriver det som att omgivningen dock utvecklat en förståelse för ”Isabelles” 
situation. Hon lyfter också fram att bemötandet från människor i hennes omgivning hade kanske 
varit annorlunda om hon var äldre. Normerna i samhället kan som ”Isabelle” uttrycker det 
påverka människors uppfattning.  
 
“ Ja, alltså i början när jag inte hade någonting alls att göra, då var det verkligen så här att 
folka bah ”okej, ska du inte göra någonting, ska du bara vara hemma?, ska du bara umgås 
med dina vänner” … Så länge jag inte slösade bort tid och sysselsatte mig”. ”Sam” 
 
”Sams” upplevelse kan kopplas till det ”Isbelle” nämnde vad gäller omgivningens uppfattning 
i relation till den yngre vuxna arbetslösas situation. Men så länge ” Sam” gjorde något för att 
gå vidare från sin dåvarande livssituation, förändrades attityden i omgivningen och ”Sams” sågs 
inte lika avvikande som innan.  
 
“Ja speciellt de från hemlandet som ser ner på en att jag är skämmig och mindre värd, för att 
jag avviker typ och bryter normerna om man så vill”. ”David” 
 
”David” uttrycker hur situationen har påverkat och format den negativa inställningen hos de 
närstående. Han verkar understryka att de anser att han avviker från både normer och 
värderingar som han är uppväxt med. Därmed upplever ”David” att han blir stigmatiserad och 
att omgivningen skuldbelägger honom vilket verkar leda till skamkänslor. Det verkar dock som 
att intervjupersonerna blir bemötta olika i relation till sin situation. 
 
“ Ja, de har väl sett lite skillnad i mitt beteende och att jag är lite mer tillbakadragen nu än vad 
jag va då så de är väl lite mer försiktiga med att ta upp nått som kanske triggar igång mig 
haha”. ”Natalie” 
 
Här menar ”Natalie” på att omgivningen tar hänsyn till hur hon var innan hon blev arbetslös 
och hur ”Natalie” upplever att hon är idag. Som det nämns i citatet är hon mer tillbakadragen 
idag än vad hon var tidigare och det har påverkat hur omgivning bemöter henne och vad de 
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samtalar om. Det verkar finnas de som har svårigheter att förstå och sätta sig in i den arbetslöses 
situation.  
 
“ Ja, de tycker väl inte att det är sådär jättebra att vara arbetslös. Man bekostar samhället och 
vissa kan se ner på en och säga att man är lat och att smärtan jag talar om är överdriven, men 
de förstår inte min situation. Många tror nog att jag är ansvarslös”. ”Michael” 
 
”Michael” upplever att omgivningen inte förstår situationen han befinner sig i och delar heller 
inte samma uppfattning om att en skada kan orsaka och påverka samt förändra livssituationen. 
Citatet verkar snarare visa på att omgivningen ser ner på ”Michael” och benämner honom som 
ansvarslös och förringar ”Michaels” upplevda smärta från sin skada. Det finns både skillnader 
och likheter i hur ”Natalie” upplever bemötandet från andra.  
 
” Nej, men det ställs väl inte lika mycket frågor till en som de gör när man har ett arbete, nu 
är det liksom mer… att jag är arbetslös sen diskuteras det inte mer, men har man ett jobb är 
det mer frågor kring jobbet och socialiseringen sätter igång. Lite svårt att förklara hur jag 
menar… ”. ”Natalie” 
 
Som ”Natalie” verkar uttrycka är det frågorna som förändras i mötet med människor i samhället. 
Hon upplever att samtal och konversationer flyter på bättre när individen i fråga själv har en 
aktiv livssituation än med den som är arbetslös och förtillfället sysslolös. ”Natalie” uttrycker 
även att samhället förmodligen inte finner intresse i den som är arbetslös och samtalet blir mer 
spänt då alla ser olika på arbetslöshet.  
 
“Det är nog vanligt att människor i ens omgivning men också utanför den kan se ner på en om 
man inte gör det som man egentligen borde göra alltså, lite att jag är utanför de här vanliga 
normerna liksom, att jobba och sånt eller att sysselsätta sig, att man är lat typ men i överlag 
kände jag inte nått utöver det vanliga. Jag blev inte så påverkad då men har förstått nu i 
efterhand hur människor förmodligen kan tänka och vilken bild samhället kan måla upp om 
inte individen följer normerna ”. ”Isabelle” 
 
I citatet berättar ”Isabelle” att det ofta förekommer människor som ser ner på en om det visar 
sig att någon inte är aktiv i vardagen och är sysslolös. ”Isabelle” menar att det kan bero på att 
personen inte riktigt håller sig till de normer som råder i samhället och att det väcker negativa 
reaktioner, men belyser även att hon inte upplevde någon större påverkan i bemötandet från 
andra.  
 
“Det är ju lite både och folk kan ju bli lite frågande till varför jag inte har försökt att skaffa ett 
jobb och att det har gått så lång tid sen jag arbetade sist. Men då får jag förklara min situation 
lite hur jag känner gentemot att jobba trots att det är ett skitjobb liksom. En del förstå ju en 
inte och tycker att det är strunt medan andra säger att de förstår och släpper det”. ”David” 
 
”David” upplever en del av det ”Isabelle” beskrivit i tidigare citat att det verkar finnas en 
förändring i bemötandet från andra människor. ”David” verkar betona att en del blir 
fundersamma i relation till ”Davids” situation. I möten med nya människor berättar han att vid 
förklaring av ”Davids” livssituation kan det leda till förståelse. Å andra sidan verkar det finnas 
människor som inte kan relatera till och föringar intervjupersonens upplevelse av arbetslöshet. 
”Michael” är inne på liknande spår som ”Isabelle” och ”David”, men verkar betona svårigheter 
i att socialisera sig med nya människor på grund av sin situation.  
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“  Ja men de vågar väl inte uttrycka sig lika hårt som de människorna som är nära till mig, 
ganska logiskt. Jag umgås ju inte så mycket med andra mer än med mina vänner då. Men 
presenterar jag mig för folk så eh kan folk undra varför jag är arbetslös, om jag hade arbetat 
så hade de väl inte frågat varför jag arbetat med det jag gör utan, ställer frågor om själva 
arbetet och så vidare. Men svårt att diskutera arbetslösheten liksom, jag gör inget för pengar 
nej, mot en inkomst”. ”Michael” 
 
Som ”Michael” berättar kan närstående personer uttrycka sig fritt och kraftfullt medan 
utomstående människor inte verkar känna sig tillräckligt bekväma för att yttra sig om hans 
situation på samma sätt. Han upplever att det kan bli besvärligt i möten med nya människor och 
att föra smidiga konversationer, därför att det kan uppstå funderingar kring varför han är 
arbetslös. Under nästa rubrik presenterar jag effekter av fenomenet arbetslöshet och vilken 
inställning deltagarna i min studie verkar ha till sin situation.  
 
Effekter & inställning gentemot sin verklighet  
Här kommer jag att redogöra vilka effekter arbetslösheten verkar ha haft på intervjupersonerna. 
Jag kommer även beskriva min tolkning av intervjupersonernas relation till de ekonomiska 
dimensionerna i de arbetslösas liv och inställningen till sin verklighet och hur dessa relaterar 
till förändringar i denna verklighet. 
 
Ekonomiska aspekter  
Arbetslösheten har påverkat hur aktiva intervjupersonerna är, de sociala aspekterna och även 
den ekonomiska aspekten. Resultatet av arbetslösheten har även här visat på skillnader och 
likheter i hur de upplever att de spenderar mest pengar på idag, i jämförelse med hur deras 
livssituation såg ut när intervjupersonerna arbetade.  
 
” Alltså när jag arbetade var de mer att jag kunde slösa att gå ut och äta, ut och festa och åka 
utomlands och liksom belöna mig själv. Men med en så begränsad ekonomi som jag hade var 
det bara alltså mest på mat eh och så här andra hushållsprodukter som jag kunde eller var 
tvungen att spendera pengar på”. ”Isabelle” 
 
”Isabelle” beskriver att hon spenderade pengar på att unna sig från shopping och äta mat på 
restauranger till att planera in aktiviteter och delta vid olika sociala sammanhang. Som arbetslös 
verkar hon lyfta fram att arbetslösheten förändrade den livsstilen i och med att situationen 
verkat begränsa den ekonomiska friheten. ”Natalie” verkar betona under intervjun det 
”Isabelle” upplevt, att det krävts eftertanke inför potentiella köp, till skillnad från vad ”Michael” 
verkar uttrycka.  
 
“ Mat, lite shopping mest av hörlurar, det var det som tog mig igenom arbetspassen, att lyssna 
på musik, men aah det försvann och gick sönder med jämna mellanrum så var tvungen att fixa 
det hade egentligen inte så mycket tid att göra av med pengar”. ”Michael” 
 
”Michael” berättar att han endast inhandlat förnödenheter så som mat och hörlurar som 
underhållning under arbetspassen och verkar inte ha spenderat sina pengar på särskilt mycket. 
 
Hälsa 
Vidare till ett centralt begrepp, hälsa, som förekom många gånger under intervjuerna. Eftersom  
hälsa var ett begrepp som var återkommande under intervjuerna valde jag att ställa en fråga 
kring det och intervjupersonerna fick besvara om arbetslösheten hade påverkat deras hälsa. 
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“ Ehm ja, innan…  när jag varken hade plugget eller jobb, då började jag må mer psykiskt 
dåligt, eh det var liksom, ångest över att inte göra något betydelsefullt. I början på min 
arbetslöshet blev jag lat, man var bara hemma…”. ”Isabelle” 
 
”Isabelle” uttrycker att det var annorlunda när hon nyligen blivit arbetslös, då upplevdes 
situationen påverka den mentala hälsan. ”Isabelle” upplevde ångest över att hon inte gjorde 
något som var meningsfullt. Hon blev bekvämare och ansträngde sig mindre med tiden och 
upplevde att hon hade kört fast i livet.  
 
“Jo men det har det, den har väl ändå påverkat på ett dåligt sätt måste jag säga. Eftersom att 
jag inte mår särskilt bra av att sitta hemma och jag rör inte på mig som jag brukade göra då. 
Och jag har ingen motivation som jag nämnde tidigare och det beror dels på att ekonomin inte 
räcker till”. ”David” 
 
Som ”David” berättar har hälsan påverkats negativt. ”David” beskriver mindre rörelser i 
vardagen, sämre välmående, brist på aktivitet och motivation. Han upplever att de ekonomiska 
resurserna verkar ha varit huvudorsaken till ohälsan. ”Natalie” uttrycker sig snarlikt i relation 
till ”Davids” beskrivning, om den mentala hälsan men även den fysiska.  
 
“Ja, eller jag är ju mindre aktiv idag, den sociala biten. Det kan ha både fysisk och psykisk 
påverkan som jag sa tidigare så är arbetslösheten påfrestande ibland och man har ju hamnat i 
depression eller något liknande. Saknar umgänge och aah man gör sig av med så lite energi 
och så, man gör av med mer när man jobbar, men inte gör inte det när man är hemma, inte lika 
mycket. Jag tränade också mycket mer då jag är väl inte lika aktiv eller på samma sätt idag 
inte”. ”Natalie” 
 
”Natalie” uttrycker att det har varit påfrestande både fysiskt och psykiskt och har hamnat i 
depression. Det verkar framförallt vara de sociala dimensionerna som har förändrats och 
”Natalie” upplever att hon inte gör av med lika mycket energi som tidigare. Hon verkar inte 
vara socialt aktiv eller aktiv i träningen. 
 
“ Aa positivt, det var ju en anledning till att jag fick lämna, min hälsa var svårt skadad och 
detta var lösningen att få tid att läka. Jag har ju börjat träna regelbundet. Jag kan sova ut mer 
och vara utvilad när jag vaknar hahah. Jag tar igen förlorad sömn nu. Mindre huvudvärk 
också. Jag mår eller min rygg mår mycket bättre idag, är jätteglad över det”. ”Michael” 
 
Till skillnad från ”Natalie” upplever ”Michael” att hälsan påverkats positivt med ett förbättrat 
välbefinnande. ”Michael” berättar att han lämnade arbetet på grund av sin skada för att läka 
genom rehabilitering och återupprätta sin hälsa. Han upplever en förbättring både mentalt och 
fysiskt. ”Michael” verkar uppleva mindre huvudvärk och smärtor i kroppen.  
 
“  Alltså ja, när jag inte alltså, fastän jag har sagt att arbetslösheten har gjort så att jag har 
haft mer negativ inblick till det, så i den situationen som jag var i efter ett tag, skulle jag säga 
att jag fortfarande hade rutiner och mådde jättebra då. För att jag vaknade tidigt och sov tidigt 
jag åt inte ute, jag liksom lagade min egna mat och åt inte så onyttigt heller. Min livsstil och 
mina vanor hade klart och tydligt förändrats och även min livskvalité”. ”Isabelle” 
 
I citatet beskriver ”Isabelle” att situationen som arbetslös påverkade henne i överlag negativt 
men hon verkar betona att rutiner har underlättat vardagen och vänt på upplevelsen av sin 
situation från negativt till positivt. Hon verkar betona att det som har varit avgörande för hälsan 
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verkar ha varit att hitta tillbaka och anpassat rutinerna efter hennes situation. Intervjupersonen 
upplever trots allt förändring av livskvalitén, vad gäller livsstil och vanor, vilket visas i citatet 
nedan.  
 
“ Ja, absolut det har ju ändrats och är väl inte likt det som var innan när man arbetade. Allt 
hela livsstilen har förändrats, förut rörde jag mer på mig åt kanske bättre mat men också att 
jag var mer utåt som person, inte så konstigt med tanke på mina tidigare jobb. Men nu känns 
det som att jag bara är hemma och det har gjort mig mer tillbakadragen tror jag”. ”David” 
 
”David” upplever en förändring i sina levnadsvanor. Hon är inte lika aktiv och rör sig bland 
annat mindre i den aktuella situationen och verkar konsumera ohälsosam mat, samt att ”Davids” 
position verkar ha gjort honom tillbakadragen som person.  
 
“ Ja, jag är dels nyttigare nu för nu kan jag lägga ner mer energi på att laga bra mat och 
behöver inte köpa snabb mat eller snabbmatlådor. Nu får jag ju mindre pengar så det har gjort 
att jag kan spendera mindre än vanligt på onödiga grejer typ materiella grejer och aa det är 
väl typ det. Egentligen så är inte direkt shopping och sånt min grej”. ”Michael” 
 
”Michael” uttrycker att hen ägnar mer tid åt att tillaga egen och bra mat, till skillnad från 
”David”. I och med att han upplever ekonomin annorlunda, verkar pengar varken spenderas på 
snabbmat eller andra materiella ting, som ”Michael” uttrycker för övrigt inte vara i behov av. 
Avslutningsvis fick intervjupersonerna besvara vad de möjligtvis kan tänka sig ha tagit lärdom 
av, från sin arbetslöshet.  
 
” Ja, kanske att jag nästa gånger kommer att uppskatta arbetet mer då eller det blir ju ändå att 
man lär sig att uppskatta det man en gång hade, men som man inte har kvar. Den har ändå 
påverkat mig negativt. Uppskatta din tillvaro. Ett bra arbete kan ge så mycket mer än bara en 
inkomst det ger även utrymme för att socialisering och som person kan man utvecklas och lära 
sig en hel del. Det gör att man faktiskt mår bättre skulle jag säga men det beror självklart på 
om jobbet anses vara tillräckligt bra för personen själv men, allmänt så tycker jag att man ska 
uppskatta sin tillvaro… ” ”Natalie” 
 
”Natalie” verkar betona hur viktigt arbetet faktiskt är. Det ger enligt henne lärdom och 
möjlighet till utveckling. ”Natalie” menar att det även frambringar ett positivt välbefinnande, 
en inkomst och chans till ett aktivt socialt liv. ”Natalie” uttrycker att andra bör uppskatta arbetet 
mer.  
 
“Att om man är arbetslös men fortfarande har en sysselsättning, så påverkar inte psykiskt, den 
mentala hälsan lika mycket eh, för det är inte roligt att inte ha någonting man känner liksom 
sig värdelös som jag sa i början så är arbetslöshet ett väldigt negativt laddat ord. Men jag har 
sett positiva saker i det också liksom jag har kunnat ta tag i plugget jag hade kanske inte orkat 
plugga och jobba samtidigt alltså att söka till program när jag väl jobbade, ehms så 
arbetslösheten behöver absolut inte vara något negativt bara man gör något”. ”Michael” 
 
”Michael” upplever att det handlar om vad man gör av sin situation, han verkar lyfta fram att 
arbetslösheten kan ha både negativa och positiva sidor. Han uttrycker att inte delta i någon typ 
av aktivitet, kan upplevas mindre trevligt. ”Michael” menar att det inte blir lika mentalt 
påfrestande om man håller sig sysselsatt. ”Michael” berättar att situationen verkar ha varit ett 
gynnsamt tillfälle att söka sig till studierna.  
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“Att arbetet är ganska viktigt för att vardagen ska fungera och att man ska ha rutiner så man 
slipper att hamna i soffan dag in dag ut lite som jag har gjort. Det är inge kul och det känns 
inge bra”. ”David” 
 
I citatet uttrycker ”David” sin uppskattning av arbetet, som även ”Natalie” verkar betona. 
”David” beskriver att det krävs ett arbete för att vardagen skall fungera och med rutiner mår en 
person bättre och det upplevs vara trevligare än att vara hemma och slöa om dagarna. I nästa 
underkapitel sammanfattar jag resultatet av analysen indelat i mina tre teman som jag 
presenterat i detta kapitel. .  
 
Sammanfattning av resultatet  
Studiens syfte har varit att undersöka hur yngre vuxna arbetslösa upplever sin situation genom 
en fenomenologisk intervjustudie. Resultatet har strukturerats upp och organiserats in i tre 
teman: Upplevelsen av arbetslöshet, Förändring i individens tillvaro, Effekter och inställning 
gentemot sin verklighet.  
 
Resultatet av den tematiska analysen utifrån ett fenomenologiskt perspektiv visar att det finns 
skillnader och likheter i hur intervjupersonerna har upplevt sin livssituation som arbetslös. 
Definitionen av arbetslösheten har skilt sig åt, huruvida den ekonomiska aspekten placeras i 
relation till fenomenet arbetslöshet. Det finns, trots de skilda åsikterna, en gemensam syn på att 
arbetslösheten inte nödvändigtvis innebär att individen i det tillståndet behöver vara sysslolös. 
Vidare visar resultatet av den tematiska analysen att majoriteten av intervjupersonerna har 
upplevt en förändring i vardagen som bland annat begränsningar i den ekonomiska friheten. 
Intervjupersonerna uttrycker sig vara aktiva på olika sätt. Uppfattningen om bemötandet från 
närmaste omgivningen och från samhället skiljer sig en aning från intervjuperson till 
intervjuperson. Analysen av intervjumaterialet lyfter också fram den lärdom som 
intervjupersonerna har tagit med sig av sin arbetslöshet. Trots att alla har sin enskilda berättelse 
och upplevt olika känslor gentemot sin situation och dess påverkan på livet, så finns åsikter som 
intervjupersonerna delar. De uttrycker att de verkar ha förändrat beteendet kring att spendera 
tid och pengar på det som anses vara onödigt. Resultatet belyser också likheter i att oavsett 
upplevelsen av arbetslösheten har intervjupersonerna lärt känna sig själv och sin kropp bättre 
om kroppen tar skada av arbetet eller om de behöver varva ned. Med andra ord, att bli medveten 
om hur kroppen påverkas, att inte överanstränga sig eller ta sig an det som väcker missnöje. 
Intervjupersonerna delar även uppfattningen om vikten av att rutinmässigt stanna upp i livet, 
reflektera och varva ned samt ägna sig åt att umgås med familj och vänner när det ges möjlighet.  
 
Teoretisk och begreppslig referensram  
 I detta kapitel presenteras en teoretisk och begreppslig referensram som knyter an till 
fenomenologin som perspektiv och till syftet med studien. De tre dimensioner som nämnts i 
föregående kapitel  är baserade på tematiseringen av mitt resultat som presenteras i denna 
studie. Studiens tematiska utgångspunkt utgår från Joel M. Charons synsätt på symbolisk 
interaktionism som är ett socialpsykologiskt perspektiv.  
 
Symbolisk Interaktionism  
Inom det symboliskt interaktionistiska perspektivet skall individen ses och förstås som en social 
varelse och den sociala interaktionen med omgivningen sker ständigt samt att det sker livet ut.  
Ständig integrering påverkar vad vi gör och vem vi blir. Enligt det symboliska interaktionistiska 
perspektivet skapas individen och samhället bland annat genom sociala interaktioner. 
Perspektivet riktar sitt fokus främst på sociala interaktioner, aktiviteter och inte på individens 
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personlighet. Människan skall även ses som en tänkande varelse då individen kan integrera med 
sig själv genom sina tankar (Charon, 2010: 28). Hur en individ agerar i nuet har att göra med 
den pågående processen där individen formas av sina tidigare sociala interaktioner, definitioner 
och individens tidigare tänkande. Den symboliska interaktionismen lägger större fokus på det 
förflutna, det vill säga på de tidigare erfarenheterna som gör att människan kan anpassa sig och 
agera efter den rådande situationen. Charon (2010: 29-30) beskriver att, detta perspektiv anser 
att människan också är en aktiv varelse och som formar sitt egna liv. Det innebär att vårt sätt 
att tänka och definitionen av situationen. Samtidigt som den symboliska interaktionismen anser 
att en människa är fri och har själv kontroll, så blir vi påverkade av vår omgivning, vilket 
innebär att människan inte kan vara helt fri.  
 
George Herbert Mead som var en professor i filosofi utvecklade främst det symboliskt 
interaktionistiska perspektivet. Perspektivet är baserat av fokus på den sociala interaktionen 
men även den dynamik som råder mellan aktörerna. Människan tolkar nästan alltid 
omgivningen, vi definierar situationen och agerar utifrån det samt att vi använder oss av den. 
Vår sanning är det som kan användas, det vill säga det som kan placeras in. Kunskapen är lärd, 
ihågkommen och betrodd på, i relation till människans förmåga att placera den rätt (Charon, 
2010: 40-41).  
 
Rollövertagande  
Mead arbetade med begrepp som jaget, rollövertagande samt olika utvecklingsstadier som 
Mead anser att en människa går igenom. Rollövertagandet har en stor betydelse för det 
symboliskt interaktionistiska perspektivet. Människan är aldrig samma ”Jag” inför sig själv som 
objekt men inte heller inför olika andra, då alla ser individen från olika perspektiv det vill säga 
på sitt egna sätt. Vi formar ett ”jag” inför varje situation som lämpar sig bättre i förhållande till 
de andras roll. Människan gör med andra ord om sig en aning till en annan person. Man kan 
även säga att ”rollen” motsvarar de beteende som människor verkar förvänta sig av individen i 
en viss situation. Under de sociala interaktionerna med andra gör att vi förstår vilka vi är och 
vilken betydelse vår roll har (Charon, 2010: 103-105). Rollövertagning handlar om att ta in 
andras perspektiv av verkligheten. På det sättet kan människan forma en uppfattning av hur 
andra exempelvis tänker och upplever ting. Detta underlättar all kommunikation i överlag, så 
som symbolisk kommunikation till all mänsklig interaktion. Rollövertagandet kan anpassas och 
människan kan ta sig an roller allt från dåtid, nutidtill den avsedda framtiden. Det är genom 
våra uppfattningar av andras agerande som vi själva agerar och det har lärt människan att förstå 
resultatet av våra handlingar (Charon, 2010:112).  
 
 
Stigma, skam & sociala normer  
Stigmatiserade grupper eller individer kännetecknas som personer utsatta för skampålägganden 
av andra det vill säga att de utsätts för nedlåtande och förödmjukande behandling. Stigma 
betyder med andra ord ”märke” och människor ser individer som är ”märkta” som mindre värda 
än andra. Stigmat kan både påverka och begränsa individens dagliga liv. Den stigmatiserade 
individen kan uppleva osäkerhet i hur hon skall bemöta andra och svara på tilltal och väljer 
därför att hålla sig undan och undvika möten där detta kan förekomma. Skam är å andra sidan 
en emotion som uppstår som en konsekvens av att se sig själv ur det individen tror vara den 
andres perspektiv. Upplevs det som negativt kommer känslor som skam att uppstå (Starrin, 
2013: 78–79).  
 
Skam och stolthet är, enligt Scheff, grundläggande känslor hos människan. Scheff menar att 
dessa känslor specifikt kopplas med det sociala bandet och har som uppgift att signalera om 
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bandets tillstånd. Dessa känslor bedöms vara exklusiva sociala emotioner som grundar sig i den 
sociala kontexten. Scheff menar  att det är då som ”jaget” värderas av den ”andres” 
förväntningar på personen. Människor relaterar till varandra ständigt i verkliga situationer eller 
i fantasin och som leder vidare till känslomässiga relationer. Skam är också kopplat till negativ 
värdering och stolthet med positiv värdering av ”jaget”. Enligt Scheff är båda emotionerna 
betydelsefulla tecken som underlättar tolkningen av den befintliga situationen. Scheff anser att 
skam är den främsta grundkänslan och att känslor som sorg och vrede är sekundära, eftersom 
att en människa alltid återkommer till känslan av skam när personen kan inta den andres 
perspektiv eller när den andres visar vrede som gör att skam upplevs vid separation av den 
andre (Asplin, 1996: 81-82). 
 
Begreppet sociala normer behandlas och används framförallt inom sociologi, socialpsykologi 
och ekonomisk teori. Begreppet handlar i stora drag om att förklara människans beteende i 
relation till sociala sammanhang (Starrin, 2013: 77.). Den centrala innebörden av begreppet är 
att normer speglar det som kallas för oskrivna regler och syftar till att styra människans 
beteende till det beteendet som förväntas i det rådande samhället. En individ som har hamnat 
på efterkälken och som inte har skapat sig ett säkert ekonomiskt välstånd eller lever ett liv som 
inte speglar omgivningens sociala status, kommer möjligen då att känna sig otillfredsställd och 
obekväm. Den individen kan betraktas som att ha hamnat på obestånd, enligt Starrin (2013). 
Det kan påverka individens självkänsla samt att det kan leda till känslor av skam och vanära 
(Ibid.).  
 
I detta kapitel har jag presenterat de teorier och begrepp som kopplar samman det 
fenomenologiska perspektivet  och studiens syfte. I nästa kapitel är det därför dags att besvara 
studiens frågeställning och diskutera resultaten.  
 

Diskussion  
I denna del av arbetet kommer en diskussion kring resultatet att presenteras för att synliggöra 
hur syftet och frågeställningarna har besvarats. Vidare kommer studiens resultat att diskuteras 
i förhållande till litteratur och den tidigare forskning som studien förhållit sig till, sedan kommer 
teori och begrepp att sättas i relation till det funna resultatet. I detta kapitel presenteras även en 
metodologisk diskussion i relation till den genomförda studien. Avslutningsvis kommer egna 
reflektioner kring förslag på framtida forskningsfrågor att presenteras.  
 
Syfte & frågeställningar  
Syftet med studien vara att undersöka hur yngre vuxna arbetslösa upplever sin situation. De 
som deltog i studien var fem personer, med olika bakgrund som var arbetslösa vid studiens 
genomförande samt två personer som har varit arbetslösa tidigare. Deltagarna i studien fick 
reflektera kring olika frågor av relevans för syftet och de två frågeställningarna som var: :  
 

1. Hur upplever yngre vuxna arbetslösa sin situation? 
A. Hur upplever de yngre vuxna arbetslösa sin situation till sociala relationer, 

privatekonomi och inställning till sin verklighet? 
B. Hur upplever de yngre vuxna arbetslösa förändringar i dessa sociala 

dimensioner? 
 
Genom den tematiska analysen av det empiriska materialet och med hjälp av det 
fenomenologiska perspektivet besvarades syftet och frågeställningarna. För att underlätta 
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orienteringen av diskussionen av resultatet har jag valt att dela upp frågeställningarna i två 
avsnitt där frågeställningarna besvaras enskilt.  
 
Hur upplever yngre vuxna arbetslösa sin situation? 
Utifrån min empiriska undersökning framgick det att det fanns både likheter och skillnader 
i  intervjupersonernas upplevelser av sin livskvalité och sin sociala tillvaro. Majoriteten av 
intervjupersonerna upplever och har upplevt att arbetslösheten faktiskt har påverkat både 
levnadssätt och levnadsvanor. Den ekonomiska aspekten har varit en tydlig och återkommande 
faktor som uppkommit i studiens resultat, vilket visar på de svårigheter som uppstår när 
individen i fråga upplever att den har en mindre inkomst än tidigare. Ekonomin kan upplevas 
ha haft en stor betydelse för intervjupersonerna och tydliggörs i intervjumaterialet där de bland 
annat beskriver att ekonomin påverkar vilka aktiviteter man kan delta i. Detta visar att det som 
upplevs som en mindre inkomst, innebär begränsningar i vardagen för intervjupersonerna, 
eftersom intervjupersonerna upplever att de inte kan unna sig själva samma konsumtion och 
inte heller spendera på annat än sådant som uppfyller nödvändiga behov. Trots den upplevda 
svårigheten på grund av förändrad ekonomi finner de flesta en balans i vardagen genom att ta 
del av en viss typ av aktiviteter. Sådana aktiviteter visades bland annat vara att träna och hålla 
igång motionen. Det poängterades även andra frivilliga och ofrivilliga sysslor som 
intervjupersonerna ägnade sin tid åt, kunde vara i form av vissa ”måsten”, nyttiga aktiviteter 
eller också rent av nöjen. Trots den upplevda förändringen i livskvalitén, har rutiner i vardagen 
varit en betydande faktor som minskat känslan av att det skett en förändring, med andra ord, att 
upprätthålla rutiner verkade mildraupplevelsen av en förändring. Resultatet kan även uppfattas 
som att livskvalitén i sig i viss utsträckning ändrat form, då en del intervjupersoner menar  att 
de tar sig an sådant som de inte tidigare har gjort. Exempelvis, som att fokusera och avsätta tid 
åt kost och motion. Den upplevda förändringen innebär inte nödvändigtvis att det endast är en 
negativ eller en positiv förändring. Livskvalitén kan tänkas skapas och omskapas och kan 
upplevas olika beroende på hur bekväm en individ är i det bekanta. Resultatet visar även på att 
de flesta intervjupersonerna upplever att de som arbetar ”förtjänar” (ett ord som dykt upp i 
intervjuerna) en vardag där pengar slösas och tid spenderas på valfri aktivitet. När 
intervjupersonerna arbetade var det inget bekymmer och menade på att det kändes mer 
värdefullt när de väl fick lite ledighet. Vad gäller den sociala aspekten har resultatet visat att 
det finns skillnader i  hur en del intervjupersoner upplever möjligheten till att skapa sociala 
kontakter. Det framgår att de som uttrycker sig vara aktiva i vardagen fortfarande kan skapa 
nya kontakter med andra människor, även om det sker på andra ställen med människor som 
delar gemensamma intressen med intervjupersonen, exempelvis människor som är aktiva i 
träningen. Samtidigt har det visat sig att de intervjupersoner som inte deltagit i någon aktivitet 
har upplevt svårigheter i att skapa nya sociala relationer, vilket kan tänkas bero på att dessa 
intervjupersoner inte rör sig utanför hemmet. I resultatet visar det på att arbetslösheten även 
kan inverka och ändra på personlighet, då en intervjuperson förklarade att hen alltid har varit 
en social och aktiv person men som i nuläget har dragit sig tillbaka och upplever en betydlig 
förändring i sitt beteende.  
 
Hur upplever de yngre vuxna arbetslösa sin situation till sociala relationer, privatekonomi och 
inställning till sin verklighet/ hur upplever de yngre vuxna arbetslösa förändringar i dessa 
sociala dimensioner? 
Genom intervjuerna besvarades även min andra frågeställning utifrån intervjupersonernas egna 
beskrivningar av sina upplevelser och erfarenheter av arbetslöshet i relation till olika sociala 
dimensioner.  
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Vad som framgick i resultatet var att det även här fanns skilda upplevelser, dels beskrev vissa 
intervjupersoner sin arbetslöshet som negativ, eftersom  det nämnts att arbetslösheten har varit 
både fysiskt och psykiskt påfrestande. Det beror på att motivationen brister samt att 
intervjupersonerna saknar styrka som de upplever ha fått när de väl arbetade. Dessutom 
tydliggör en av intervjupersonerna att hen upplevt ångest och annan ohälsa. I resultatet visas 
det dock på att andra intervjupersoner inte delar samma åsikt som då menar istället att de 
upplevt arbetslösheten som positiv. Ett exempel som en av dessa intervjupersoner tog upp  var 
att det var tack vare  arbetslösheten som hen kunde söka sig vidare i livet, men framförallt 
reflektera över vad hen intresserar sig för och möjligtvis kunde tänka sig att göra i framtiden. 
Dessa intervjupersoner kunde vända det negativt laddade begreppet arbetslöshet till något som 
faktiskt gynnade dem, de såg med andra ord fördelarna i det. Å andra sidan kunde vi i 
resultatkapitlet ta del av berättelser från intervjupersoner vilkas  upplevelser befinner sig mitt 
emellan, då de anser att de upplevt både positiva och negativa faktorer i relation till sin 
arbetslöshet. Det framkommer i resultatet att för en del intervjupersoner som valde eller var 
mer än villiga att lämna sina arbeten inte längre kunde eller ville hantera det som ansågs vara 
ett eländigt jobb. De upplevde inte att det gav särskilt mycket. En av dessa intervjupersoner 
förklarade att hen mådde psykiskt dåligt eftersom hen upplevde att hen inte kunde försörja och 
se efter sin familj vilket var lättare att göra när hen arbetade. Intervjupersonen har även mött 
motgångar och motstånd från andra människor i omgivningen och menar att det finns en norm 
som intervjupersonen har brutit mot. Hen har även visat på förståelse men det har enligt 
intervjupersonen inte räckt till. Samtidigt som intervjupersonen vet att en inkomst mot ett arbete 
skulle ge sin familj andra förutsättningar och reducera upplevelsen av begränsning, menar 
intervjupersonen att hen inte finner ork till att acceptera ett liknande jobb och må lika dåligt 
som tidigare. För denna intervjuperson uppstår det ett tydligt dilemma, om hen bör återgå till 
arbetet eller gå vidare och förhoppningsvis finna ett annat jobb som anses mer givande.  
 
Med andra typer av berättelser och annan typ av urval visar mitt resultat på en nyanserad bild 
av hur yngre vuxna arbetslösa upplever sin situation. Allting är inte svart och vitt.  
 
Tidigare forskning 
I detta underkapitel behandlas tidigare forskning i relation till resultatet som har delats in efter 
de teman som presenterats i kapitlet Tidigare Forskning: Arbetslöshet, Livskvalitén, 
Målgrupper och effekter av arbetslöshet. 
 
Arbetslöshet  
Hultman et al. (2006) kom fram till att arbetslösheten kan både ha en positiv och negativ 
inverkan på en person. Dessutom beskrivs det i artikeln att en del kunnat se fördelar med att 
vara arbetslös och att det gett en förbättrad hälsa. De personer karaktäriseras som självständiga. 
Det behöver med andra ord inte innebära att arbetslösheten är något negativt. Det finns likheter 
med  vad resultatet i min studie har visat på. Det kan tänkas att de intervjupersoner som vänt 
sitt liv och hanterar sin arbetslöshet genom att sysselsätta sig och hålla sig aktiva, anses vara 
ansvarsfulla och proaktiva personer. Mina resultat visar att en del tagit sig vidare i livet snabbare 
än andra. Det tydliggörs hur varje enskild intervjuperson uttryckte sig vad gäller hur aktiva de 
upplever sig vara i nuläget samt att de belyser sin inställning gentemot sin nuvarande 
livssituation. Studiens resultat styrker artikelns (2006) resultat som även redogör för att 
arbetslösa fortfarande kan vara aktiva trots sin position, exempelvis genom hushållsarbete. 
Samtidigt visar artikelns resultat på att det både är gynnsamt och hälsosamt att arbeta. Det 
resultatet visar även min studie på, de som är aktiva och ”håller igång” upplever ingen extrem 
skillnad mer än att ekonomin inte upplevs vara detsamma. De intervjupersoner som däremot 
har upplevt en jobbigare arbetslöshet, uppmärksammar vad arbetet en gång gett dem.  Å andra 
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sidan delar alla intervjupersoner samma åsikt vad gäller vilken betydelse arbetet har haft. Trots 
att vissa upplevt att arbetet var ”eländigt” är ekonomin en faktor som tidigare underlättat och 
gjort vardagen bekvämare. I relation till Hultman et al.’s studie kan man därför säga att mina 
resultat nyanserar deras slutsatser. 
 
Uysal och Pohlmeier (2011) diskuterar hur personligheten är en avgörande faktor på 
övergången från arbetslös till anställd. Det uttrycks att attityden och beteendet hos en individ 
påverkar varaktigheten som har en betydande roll för hur snabbt personen kommer ut i 
arbetslivet igen och dess utfall. Att studera sambandet mellan personligheter och arbetslöshet 
samt dess varaktighet, väcker definitivt intresse. Trots att min studie inte uppmärksammar eller 
nämner något om personligheter, kan det funna resultatet eventuellt visa på mönster och 
kopplas till intervjupersonernas hantering av vardagen och dess levnadssätt med 
intervjupersonens personlighet. Det var dock inte syftet med min studie och därför saknas en 
sådan koppling.  
 
Livskvalitén  
Tidigare forskning visar att livskvalitet skiljer sig åt mellan anställda och arbetslösa och det 
finns olika definitioner av livskvalitet. Hultmans et al. (2006) artikel uppmärksammar även vad 
begreppet livskvalité förknippas med och presenterar bland annat hantering av det vardagliga 
livet, välfärd, välmående och hälsa. Resultatet i min studie har presenterat och belyst hur 
intervjupersonerna själva upplever sin hälsa och förklarar hur vardagen ser ur samt att de 
beskriver hur de mår både mentalt och fysiskt. Det fanns dessutom både skillnader och likheter 
i vad mina intervjupersoner såg som viktigt och mindre viktigt. Därmed definieras även 
livskvalitet  på olika sätt. Detta framkom även i Hultmans et al (2006) artikel. Det finns mönster 
i min studie där alla de mänskliga aspekterna som nämns i artikeln även kommer fram i studiens 
resultat. Hemlin och Hultman (2008) redogör i artikeln att ekonomin framförallt är det som 
förknippas med begreppet livskvalitet. Medan vissa kopplar, livskvalitet  med godhet och 
grader av det, talar andra om livskvalitén i förhållande till hälsan. Studiens resultat belyser hur 
olika upplevelserna av livskvalitén faktiskt ter sig och det stödjer det som poängteras i artikeln 
att det inte finns en konkret definition av det. Som Durasinovic (2010) förklarar i sin artikel är 
intervjupersonernas levnadssätt en återspegling av sin arbetslöshet. Detta visar även min studie, 
då de intervjupersoner som inte upplever ha lyckats vara aktiva och funnit en syssla samt som 
upplevt mer negativt än positivt av sin arbetslöshet, ger en reflektion över hur de faktiskt lever, 
hur livskvalitén förändrats och vad som prioriteras i nuläget. Denna återspegling gäller även för 
de intervjupersoner som uttryckt sig uppleva positiva aspekter av sin arbetslöshet och att de är 
aktiva.  
 
Studiernas målgrupper och effekter av arbetslösheten  
I Ochsen och Welschs (2011) artikel framkom det att dessa typer av undersökningar, där 
forskaren studerar konsekvenserna av arbetslöshet, har blivit allt vanligare. Lycka är en central 
social faktor som spelar en stor roll i undersökningarnas resultat. I denna artikel (2011) studeras 
kopplingen mellan individens välmående och ekonomiska resurser i varaktigheten. Resultatet i 
artikeln beskriver kort att varaktigheten har haft en inverkan på de sociala konsekvenserna. Det 
framgick även i min studie att arbetslösheten förändrat möjligheten till skapandet av nya sociala 
kontakter, men även relationen mellan vissa intervjupersoner och de människor som redan finns 
i sin omgivning. Sambandet mellan arbetslösheten och intervjupersonens välmående 
förekommer i resultatet av min studie och förklarar att ju längre en intervjuperson varit utan 
arbete desto mindre trevlig upplevs deras livssituation vara. Dessutom presenterades den 
återkommande ekonomiska aspekten i resultatet som både avgörande och nödvändig faktor 
enligt mina intervjupersoner trots upplevelsen av arbetslösheten bortsett från den aspekten.  
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Martella och Maass (2000) undersökning följer liknande spår som min studie. Deras artikel 
(2000) presenterar en undersökning av anställdas, arbetslösas och studenters 
livstillfredsställelse. Enligt Martella och Maass (2000) bekräftas arbetslösheten ha en 
avgörande roll i de faktorer som påverkar livskvalitet. De nämner även vilka förödande 
konsekvenser det kan ha som bland annat kan leda till ångest, depression och osäkerhet. Det 
funna resultatet i artikeln (2000) styrker det som kan skönjas i mitt resultat. Det presenteras 
vilka effekter arbetslöshet har haft för intervjupersonerna mentalt och fysiskt, att lusten och 
orken minskat hos en del intervjupersoner samt hur betydelsefullt arbetet visat sig vara. Det har 
i efterhand uppskattats av intervjupersonerna efter att de haft tid att reflektera över sin övergång 
från anställd till arbetslös. Resultatet av min studie visar dock att majoriteten av 
intervjupersonerna var inte villiga att tolerera och hålla ut i det som ansågs vara ett eländigt 
arbete, trots allt de nämnt att arbetet gett intervjupersonerna. Som intervjupersonerna beskrev 
kunde arbetet exempelvis förse dem med en inkomst, aktivitet och struktur i vardagen samt 
socialt samspel. Avslutningsvis stödjer min studie det Martella och Maass (2000) uttrycker i 
sin undersökning att de vanligt förekommande effekterna och utfall trots allt inte kan 
generaliseras då det finns tydliga skillnader i människors upplevelser av sin arbetslöshet.  
Å andra sidan, Fielden och Davidson (2001) undersöker effekter av arbetslösheten på manliga 
och kvinnliga anställda i chefspositioner och verkar inte ha funnit stora skillnader i 
upplevelserna av ångest och depression. Forskarna lyfter i sin studie fram att det har funnits 
både positiva och negativa effekter av fenomenet (Fielden & Davidson, 2001). Jag har också 
tagit del av både män och kvinnor i min studie som delar med sig av positiva såväl som negativa 
aspekter av arbetslösheten. Jag dock valt att hålla min studie könsneutral och har därför inte 
riktat min fokus på könsskillnader som kan finnas i upplevelserna.  
 
Teoretiska & begreppsliga referensramen   
I detta underkapitel kopplas den teoretiska och begreppsliga referensramen med resultatet av 
studien. Resultatet har som tidigare nämnts legat till grund för formuleringen av den teoretiska 
och begreppsliga referensramen. 
 
Symbolisk interaktionism 
Resultatet av denna studie har legat till grund för den teoretiska och begreppsliga 
referensramen.. Jag kan koppla mitt resultat till teorier och begrepp ur den symboliska 
interaktionismen så som rollövertagande och stigma, skam samt sociala normer. I det symbolisk 
interaktionistiska perspektivet ser man människan som en social varelse. I mitt resultat 
återkommer begreppet social och om hur intervjupersonernas sociala liv har påverkats av sin 
livssituation. Resultatet visar även på att intervjupersonerna talar ständigt om aktiviteter och 
interaktion med andra och hur betydelsefullt detta är för intervjupersonerna. 
Intervjupersonernas tidigare erfarenheter kan man utifrån resultaten säga har  legat till grund 
för hur de agerar i nuet och det symboliskt interaktionistiska perspektivet tar avstamp jus i detta. 
Perspektivet  tar även upp dynamiken mellan individer och hur människan tolkar omgivningen, 
definierar och agerar utifrån denna tolkning. Jag kan koppla detta till syftet med min studie, hur 
yngre vuxna arbetslösa upplever sin situation. Det är de yngre vuxna arbetslösas  upplevelser 
som har varit av intresse för denna studie. Upplevelserna baseras på tidigare erfarenheter, 
tolkningar samt definitioner och formar på sätt och vis det  individen kan sägas vara  idag.  
 
Rollövertagande  
Rollövertagandet är det som George Herbert Mead förklarar har stor betydelse för människan 
och hennes vardag, då hon kan inta flera olika roller men även forma sitt ”Jag”. 
Rollövertagandet kan kopplas till mitt resultat på det sätt att intervjupersonerna har gått igenom 
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olika livssituationer och möten med andra människor, vilket gör att en människa anpassar sig 
en aning efter var hon befinner sig. På sådant sätt kan de inta andra roller som lämpar sig för 
just den specifika situationen. Jag kan även koppla detta till intervjupersonernas omgivning 
som bidrar till att intervjupersonerna  försöker agera  efter situationen. Det går också att säga 
att de  försöker inta en roll som passar situationen eller att de kanske förväntar sig att den 
arbetslöse ska vara på ett visst sätt. Allt detta har med rollövertagandet att göra.  
 
Stigma, skam och sociala normer 
Stigma och skam har också nämnts i studiens resultat. Vissa intervjupersoner uttryckte att de 
har  upplevt att andra sett ned på dem och märkt dem som lata och ansvarslösa samt oförmögna 
till att göra det som förväntas och krävs av personen i fråga, som även kan kopplas till de sociala 
normerna. Det gav upphov till negativa känslor som skam och stress över sin situation. Det 
sociala sammanhanget har även varit något som uppkommit och diskuterats vid flera tillfällen 
i resultatet. Samspelet och bemötandet från andra har enligt  majoriteten av intervjupersonerna 
förändrats, men i olika grader. För vissa av dem har förändringen varit större än för andra och 
de förklarar hur människor i deras  omgivning har haft starka åsikter eller blivit tillbakadragna 
och försiktiga i sitt beteende.  
 
Metodologisk diskussion  
Studiens syfte har legat till grund för metodvalet. Jag valde att genomföra en kvalitativ 
intervjustudie för att besvara syftet med min studie av hur yngre vuxna arbetslösa upplever sin 
situation. Det motiverade användningen av ett fenomenologiskt perspektiv, som riktar fokus på 
hur ett fenomen manifesterar sig för individen. Det är en anledning till att det blev en kvalitativ 
studie och inte en kvantitativ då syftet med studien inte har varit att få fram kvantifierbara och 
generaliserbara resultat. Jag intresserade mig istället för den enskilde individens livsvärld, 
upplevelse, erfarenhet och perspektiv. Tanken med intervjuer var att få  direkt kontakt med 
intervjupersonen för att samla så detaljerad data som möjligt samt att ha möjlighet att ställa 
ytterligare frågor vid funderingar, för att på så sätt lättare kunna förmedla intervjupersonernas 
egna ord vidare. Jag valde att intervjua 5 personer varav 2 var kvinnor och 3 var män. Jag valde 
dessutom att intervjua personer som arbetat ett tag utöver sommarjobb, innan deras nuvarande 
situation.  
 
Fenomenologi 
Fenomenologin syftar till att ingen upplevelse är förutbestämd och uppmärksammar att allt kan 
betraktas som fenomen och som sedan ger utrymme för reflektion kring varseblivningen. Både 
intervjupersonerna och jag som forskare uppmärksammade något viktigt som är i linje med det 
fenomenologiska perspektivet, att inte döma eller kategorisera in det som sker i omvärlden 
alltför tidigt. Resultatet presenterade både skillnader och likheter i upplevelserna. Som det 
framgick i resultatet upplevde en del intervjupersoner arbetslösheten som negativ, andra som 
positiv, medan en del uttryckte att de hade tagit del av både negativa och positiva aspekter av 
arbetslösheten. En reflektion som jag kan göra i relation till fenomenologin är att om man  
applicera fenomenologin på resultatet i min tematiska analys skulle det kanske visa att den två 
delade upplevelsen av arbetslösheten var själva essensen i  mitt problemområdet. Men i och 
med att jag gör en tematisk analys istället för en fenomenologisk så kan jag inte göra den 
kopplingen.  
 
Upplevelse, erfarenhet och nyansering  
Det leder oss vidare in på att varje enskild individ har sina särskilda upplevelser och 
erfarenheter av olika fenomen. Tanken om att intervjupersonens beskrivningar utifrån de egna 
erfarenheterna skall ligga till grund för studien, har varit återkommande och genomsyrat 
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studien. För att hålla fast vid denna grundtanke formades den teoretiska och begreppsliga 
referensramen först efter att analysen började konkretisera olika aspekter av erfarenheterna som 
centrala i materialet. Detta beslut togs i enighet med den fenomenologiska forskningsprocessen 
för att inte påverka resultatet av analysen.  
 
Fenomenologi som metod innebär ett relativt teorilöst förhållningssätt, det handlar om att 
eftersträva ett öppet förhållningssätt och i slutskedet relatera analysens resultat till teorier och 
begrepp. Att som forskare göra sig medveten om att ett bekant ämne inte ter sig lika för alla har 
varit en utmaning. I enighet med den fenomenologiska ansatsen finns det dock inget som 
avfärdats som falskt, begreppet nyansering innebär just att det handlar om att fenomenet ter sig 
olika beroende på vilken synvinkel det betraktas ur samt i vilken kontext. Studiens syfte, att 
undersöka hur yngre vuxna arbetslösa upplever sin situation, har gett möjlighet till reflektion 
och därmed har det skapats en nyanserad kunskap. Eftersom  det framgick i resultatet att det 
fanns nyanserade uppfattningar av intervjupersonernas arbetslöshet och hur det tydligt visar att 
en person fortfarande kan vara aktiv och hålla igång sin vardag i relativ lik form som de tidigare 
kunde, kan exempelvis normer kring förödande konsekvenser av arbetslöshet ifrågasättas. Som 
resultatet belyser kan arbetslöshet ha negativa konsekvenser men det måste inte nödvändigtvis 
vara så. En del intervjupersoner har lyft fram att det går att ta sig vidare och uppnå ett hälsosamt 
liv och en god livskvalité trots sin livssituation. Individen har potential till att styra sin vardag 
och sin inställning till önskad riktning. Som det tidigare har nämnts har även arbetslösheten 
varit ett tillfälle för vissa att vända på sina liv, för återhämtning och för att reflektera över nästa 
steg i livet samt ta sig an det som gynnar framtida planer.  
 
Att vara i världen  
Intervjupersonerna lever i sin verklighet som innehåller en mängd olika tolkningar av 
densamma. Deras bakgrund och erfarenheter ligger till grund för hur den enskilda 
intervjupersonen upplever sin livssituation och det kommer hen aldrig ifrån. Det finns en värld 
utanför individens värld vare sig intervjupersonen är medveten eller omedveten om det. I 
resultatet har en del intervjupersoner poängterat att andra förmodligen har haft andra 
upplevelser eller att de själva hade upplevt sin livssituation annorlunda i förhållande till annan 
tid eller plats. Det vill säga att intervjupersonerna belyser att upplevelsen av fenomenet är 
kontextbunden. Rutiner och hur de har kunnat hantera sin vardag, exempelvis vad gäller olika 
aktiviteter och det sociala livet, har varit betydande för beskrivningarna  av deras vardag. 
Många av intervjupersonerna talar om hur de försöker hålla sig sysselsatta under dagarna. Det 
sker någon typ av mental träning för vissa i och med att de vill komma ifrån negativa känslor 
kopplat till arbetslösheten och vill lära sig se att varje dag kan föra något gott med sig.  
 
Intervjupersonerna fick redan från start vara med och tycka till var intervjuerna skulle ske och 
själva styra samtalet trots att det fanns en intervjuguide som vägledning. Jag bad om 35 minuter 
av intervjupersonernas tid och det var för att det skulle finnas utrymme för en mjukstart och 
inte starta direkt i ämnet som kanske hade orsakat stress och svar som speglat intervjupersonens 
känslor för stunden. Från början var tanken att inspelningen skulle ske via dator  av praktiska 
skäl men bytes ut mot en mobiltelefon istället på grund av det dåliga ljudet från datorn som 
skulle ha gjort transkriberingen av intervjuerna omöjlig. Det gjordes ett test av både mobilen 
och datorn,  och tack vare det upptäcktes den dåliga ljudupptagningen i datorn. Nedtecknade 
stödord och kommentarerna som skedde på plats under intervjuernas gång, var till stor hjälp 
och användes sedan för att nyansera analysen av intervjumaterialet. Begrepp och aspekter som 
återkommit har uppmärksammats extra mycket och analyserats tillsammans med likheter och 
skillnader i upplevelserna.  
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I och med att det finns likheter i denna studies resultat i jämförelse med tidigare forskning 
styrker det studiens trovärdighet, dessutom kan studiens resultat sägas ha nyanserat de 
presenterade tidigare studiernas resultat. Genom att tydligt redogöra vilka funderingar tagits 
hänsyn till, de beslut som fattats samt vilka steg som tagits, stärks även trovärdigheten i studien. 
Trovärdigheten stärks även av att forskningsprocessen har följts noggrant och att  studien tagit 
hänsyn till etiska överväganden. Intervjupersonerna informerades om sina rättigheter och de 
skyldigheter jag som forskare har. Därför har det empiriska resultatet kommit fram i god tro, 
det vill säga att med intervjupersonernas samtycke till deltagande kunde jag samla in deras 
berättelser som material för resultatet.  
 
Det har funnits svårigheter med att anpassa både tillförlitlighet och äkthet till punkt o pricka i 
en kvalitativ intervjustudie. Denna studie har genomförts enligt de regler och kriterier som en 
forskare bör anpassa för en god kvalitativ forskning, bland annat enligt Brymans (2011) 
rekommendationer om tillförlitlighet. Däremot, i och med att alla intervjupersoner inte hunnit 
ta del av slutresultatet och återkommit med svar till mig blir det svårt att säkerställa att deras 
upplevelser förmedlats på rätt sätt. Det har funnits olika skäl till att en del inte hunnit bekräfta 
slutresultatet. Vad gäller äkthet är det svårt, om inte nästintill omöjligt att med säkerhet veta 
om intervjupersonerna delat med sig av ”äkta” upplevelser och information.  
 
Det finns en samhällsdiskurs om att alla arbetslösa är ekonomiskt utsatta. Jag studerade en 
grupp som befann sig i en gråzon som visade på att det inte riktigt är så. Arbetslöshet är som 
ett statiskt stigma och ett statiskt tillstånd, man får benämningen arbetslös. Jag valde att 
fokusera på de personer som varit arbetslösa en liten del av sitt liv och som inte måste stämplas 
för det. Därmed finns det även en poäng med de valda intervjupersonerna som inte är arbetslösa 
i den nuvarande livssituationen. De har bearbetat sin upplevelse och kan göra en annan 
reflektion av upplevelsen i efterhand än de intervjupersonerna som fortfarande är arbetslösa.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågeguide  
 

1. Har du någon typ av utbildning? 
2. Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du? 
3. Varför blev du arbetslös? 
4. Hur definierar du arbetslöshet? 
5. Hur länge har du varit utan arbete?  
6. Har du varit arbetslös tidigare? 
7. Hur länge arbetade du innan du blev arbetslös?  
8. Hur har arbetslösheten påverkat din vardag? 
9. Har dina vardagliga rutiner förändrats på något sätt? 
10. Vad upplever du att du lägger ned mest tid på i nuläget? 
11. Hur spenderade du din tid innan du blev arbetslös? 
12. Vad upplever du att du spenderade mest pengar på?  
13. Har arbetslösheten påverkat din hälsa ? 
14. Hur aktiv upplever du att du är idag jämfört med när du arbetade? 
15. Har dina levnadsvanor förändrats på något sätt? 
16. Har arbetslösheten påverkat ditt sociala liv? 
17. Upplever du någon skillnad på hur människor i din omgivning bemöter dig som 

arbetslös?  
18. Upplever du någon skillnad på hur samhället i överlag bemöter dig som arbetslös? 
19. Har din arbetslöshet påverkat ditt sätt att skapa sociala kontakter på något sätt? 
20. Hur ser dina framtida planer ut? 
21. Vad kan du säga att du har tagit med dig från din arbetslöshet?  
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Bilaga 2 
 
Missivbrev  
 
Hej,  

Jag heter Michaela Haddad och läser till personalvetenskaplig utbildning på Mälardalens 
Högskola i Västerås/ Eskilstuna. Jag skriver min C-uppsats inom sociologi med 
socialpsykologisk inriktning. Jag har valt att skriva om hur yngre vuxna arbetslösa upplever 
sin situation, hur de yngre vuxna arbetslösa relaterar upplever av sin situation till sociala 
relationer, privatekonomi och inställning till sin verklighet samt förändring i dessa sociala 
dimensioner. Syftet med studien är att undersöka arbetslösas upplevelse av sin situation eller 
de som har erfarenhet av den livssituationen och ta del av de unika upplevelserna och tidigare 
erfarenheter. Jag vänder mig till dig då jag anser att bästa sättet att ta reda på hur du upplever 
din situation är genom att prata med dig som har kunskap om detta för att samla relevant 
information inför denna studie.  

Jag kan anordna en lämplig plats där intervjun kan äga rum. Intervjun kommer att ta ca 20-30 
minuter. Intervjun kommer att spelas in för transkriberings syfte och kommer inte att finnas 
tillgänglig för obehöriga. Materialet kommer att raderas när studien färdigställs då det endast 
används för studieändamål. Det är viktigt att du är medveten om att detta är ett frivilligt 
deltagande och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst om så önskas utan någon 
ytterligare förklaringar. Det insamlade materialet kommer att hanteras med konfidentialitet, 
som innebär att inga uppgifter om varken dig eller de andra deltagarna kommer att vara 
identifierbara eller åtkomliga för utomstående. Materialet används endast för 
forskningsändamål.  

Tveka inte på att kontakta mig vid frågor och funderingar!  

Med Vänliga Hälsningar,  

Michaela Haddad  

E-post: mhd15001@student.mdh.se  

Telefonnummer: 073766XXXX 

 
 
 
 
 
 


