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Arbetslöshet och social kompetens 

Finns det ett samband mellan tiden som arbetslös och social kompe-

tens i termerna bas-självkänsla, self-efficacy och empati 

 

Bodil Eriksson och Anna Johansson 

 
Arbetslösheten är idag ett av resultaten av den pågående lågkonjunkturen. 

Att vara arbetslös kan kännas psykiskt påfrestande och i längden hota delar 

av den sociala kompetensen. Social kompetens kan kortfattat sägas handla 

om förmågan att möta och kommunicera med andra människor samt anpas-

sa sig till nya miljöer. Syftet med studien var att undersöka om det finns ett 

samband mellan tiden som arbetslös och sociala kompetens i termerna bas- 

självkänsla, self-efficacy och empati samt hur situationen för den arbetslöse 

ser ut ifråga om hjälp och stöd från arbetsförmedlingen. En enkätundersök-

ning genomfördes där 128 arbetslösa deltog. Resultatet visade att personer 

som varit arbetslösa en längre tid inte hade lägre social kompetens utifrån de 

utvalda delarna men att vissa av delarna enskilt påverkades av tiden som ar-

betslös vilket tas upp för diskussion tillsammans med resultatet av arbets-

förmedlingens insatser för de arbetslösa. 

              Key words: unemployment, social competence, self-esteem, empathy, self-

efficacy 

 

Inledning 

 

Det är möjligt att individens sociala kompetens kan komma att svikta under arbetslösheten 

eftersom förlusten av arbete oftast innebär en dramatisk förändring i livssituationen för den 

arbetslöse. Arbetsgivarna har idag höga krav vid rekrytering och efterfrågar inte sällan social 

kompetens. I rekryteringsprocessen blir den sociala kompetensen viktigast först vid det sista 

avgörande urvalet. Trots att kravet på social kompetens från samhällets sida har blivit allt vik-

tigare, har även kraven på den formella kompetensen blivit högre. Därmed är fortfarande den 

formella kompetensen nödvändig för att individen överhuvudtaget ska komma i fråga i det 

första urvalet (Kristensson, Lundgren, & Wikner, 1997). 

Med tanke på att definitionen av begreppet social kompetens är omfattande verkar det 

tänkbart att en arbetslös känner förvirring kring begreppets betydelse och sin egen sociala 

kompetens. Detta kan i sin tur komma att bidra till ökad press och stress när de ska söka arbe-

te, med vetskapen om att arbetsgivaren efterfrågar just detta. Att undersöka hela begreppet 

social kompetens och vad det har för inverkan på den arbetslöse är i denna uppsats inte 

genomförbart på grund av begreppets komplexitet därför valde vi att undersöka social kompe-

tens utifrån termerna bas-självkänsla, self-efficacy och empati eftersom vi anser att de här tre 
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termerna tillsammans sammanfattar många av grundkriterierna för social kompetens utifrån 

den studerade litteraturen av begreppet.  

 

 

Social kompetens  

 
Social kompetens är ett svårdefinierat begrepp som innefattar mycket men kortfattat skulle 

man kunna säga att det handlar om människors förmåga att möta och kommunicera med andra 

människor samt anpassa sig till nya miljöer. 
Redan tidigt byggs vår sociala kompetens upp, vilket kräver både sociala, emotionella och 

kognitiva färdigheter för en lyckad social anpassning i vår barndom. Ett barns sociala kompe-

tens beror på flera faktorer där både sociala färdigheter, social medvetenhet och självförtroen-

de behövs. Det handlar även om att kunna ta andras perspektiv och att kunna läsa av kom-

plexa sociala situationer. Barn som har en stor repertoar av sociala färdigheter, social medve-

tenhet och lyhördhet blir i större utsträckning mer socialt kompetenta (Welsh & Bierman 

2009). Social kompetens är inte några specifika personlighetsegenskaper som vissa har men 

inte andra utan här talas det om kompetenser, alltså färdigheter som vi människor kan lära oss 

att bli bättre på och det bör ses i termen av en process som pågår hela livet och som tränas i 

interaktion med andra människor (Eriksson, 2005; Mannberg, 2001).  
Herlitz (2001) definierar social kompetens som tänjbart. Det är i sin helhet svårdefinierat 

och det måste ställas mot sitt sammanhang och är i hög grad situationsbundet. Social kompe-

tens innebär för en lastbilschaufför inte samma sak som för en förskolelärare. Begreppet är 

också kulturbundet vilket kan beskrivas som att olika kulturer föredrar olika sätt att vara på 

och betrakta världen och andra människor på, vilket betyder att man mycket väl kan vara so-

cial kompetent i Sverige men inte i USA, eftersom man där har en annan syn på begreppets 

innebörd (Herlitz, 2001). Herlitz menar också att det egentligen inte finns några slutsatser av 

begreppet och definitionerna bör inte vara identiska. Ibland kan detta uppfattas som en svag-

het med begreppet men att det lika gärna kan vara dess styrka. Vid användning av begreppet 

social kompetens är det dock viktigt att klargöra i konkreta termer vad man menar med be-

greppet och vad avsikten är med dess användning, inte minst i rekryteringssammanhang då 

det annars kan leda till missförstånd och missbruk av begreppet i sig (Herlitz, 2001). Några 

egenskaper som anses vara viktiga kriterier för den sociala kompetensen är bland annat god 

kommunikations- och samarbetsförmåga, självkännedom samt empatisk förmåga (Herlitz, 

2001; Dahlkvist2002). 

 

Arbetslöshet 
 

Vi lever idag i en tid som ställer stora krav på individen. Det är en spännande tid men även en 

osäker tid med rådande lågkonjunktur som slår hårt mot samhället i stort och medför avsevär-

da försämringar i skapandet av nya arbetstillfällen. Den ökande arbetslösheten är en omdebat-

terad fråga i Sverige för tillfället och påverkar idag alla oavsett ålder, bakgrund, nationalitet 

och kön. Enligt Statistiska Centralbyrån (2009) var 8,3 % av befolkningen arbetslösa mars 

2009 när data samlades in, vilket är en ökning med 2 % jämfört med motsvarande period fö-

regående år (www.scb.se) och enligt de flesta prognoser kommer arbetslösheten att fortsätta 

öka några år framöver, vilket inte inger mycket hopp för en arbetslös. 

     Att vara arbetslös kan vara både svårt och påfrestande och det kan för många kännas som 

att tappa fotfästet. Hur man upplever att förlora jobbet beror delvis på vilken attityd man har 

till sitt arbete. Vissa människor känner kanske en lättnad över att äntligen få en anledning till 

att göra något nytt medan andra kan känna förlust av meningen med livet. Vid en längre tids 

arbetslöshet så ökar ofta stressnivån hos de arbetslösa eftersom förhoppningarna om en lös-

http://www.scb.se/
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ning i form av någon ny sysselsättning avtar (Trygghetsstiftelsen, 2007; Hallsten, 1998). Då 

är det viktigt att arbetsförmedlingen kan ge de arbetslösa det stöd som de känner att de behö-

ver för att kunna söka nytt arbete eller annan sysselsättning. 

     Ett arbete kan sägas ha flera viktiga psykologiska funktioner såsom exempelvis att ge tid-

struktur, skapa personlig identitet och självkänsla samt även sociala kontakter och gemen-

skap, så för många innebär därför arbetslösheten ett hot mot dessa funktioner (Trygghetsstif-

telsen, 2007).  

     Som arbetslös riskerar man att förlora delar av sitt sociala liv både genom förlusten av ar-

betskamrater men även genom känslor av skam som inte sällan infinner sig hos den arbetslö-

se, vilket bidrar till att man drar sig undan gemenskap med andra för att minska risken för att 

behöva svara på frågor som har med ens sysselsättning att göra För en person som är eller 

håller på att bli arbetslös är det därför viktigt att vidmakthålla sitt sociala nätverk samt även 

arbeta på delar av det som förlorats under arbetslösheten (Hallsten, 1998).  

Att ha ett väl fungerande socialt stöd från exempelvis tidigare arbetskamrater, familj och 

vänner har visat sig vara viktigt för en fysisk och psykisk fungerande hälsa. Det sociala stödet 

reducerar stress och förbättrar välbefinnandet och fungerar många gånger som en buffert mot 

arbetslöshetens skadeverkan (Trygghetsstiftelsen, 2007). Ett brett social stöd är en förutsätt-

ning för den psykosociala konstruktionen för att få ett nytt arbete och det visar också på att 

det kan appliceras i arbetslöshetssammanhang (McAdler & Waters, 2007). 

 

Självkänsla 

 

Social kompetens handlar många gånger om att kunna kommunicera med sig själv för att se-

dan kunna kommunicera med andra. Att veta vem jag själv är, hur jag tänker och ser på mig 

själv är en viktig förutsättning för god social kompetens (Eriksson, 2001).  

Begreppet självkänsla står för hur individer värderar sig själva, vår självbild och hur vi 

känner inre tillfredsställelse och tillit till oss själva. Människan kan ha en hög eller låg själv-

känsla men den är dock relativt bestående och stabil grundegenskap. En stark självkänsla 

skyddar människan vid kristider och förluster i livet och självkänslan kan även påverka de val 

som vi gör (Johnson, 2003). 

Under arbetslösheten är det lätt att förlora sin identitet och sänka sin självkänsla så därför 

är det viktigt att bevara och upprätthålla den så långt som möjligt och att försöka återskapa det 

som kan gått förlorat eftersom det annars kan bidra till problem som försvårar för den arbets-

löse att få nytt arbete (Trygghetsstiftelsen, 2007). En finsk studie visade att depressiva symp-

tom hade ett samband mellan lång arbetslöshet och dålig självkänsla (Kokko & Pulkkinen, 

1998).   

Johnson (1996) har tillsammans med Forsman utvecklat skalan för bas självkänsla som 

mäter individens inre grundläggande självkänsla, i motsats till Rosenberg (1965) vars skala 

visar den förvärvade (globala) självkänslan, via egna bedömningar av självet som objekt med 

olika attribut (Johnson, 2003). Johnson (1998) genomförde en studie för att undersöka stabili-

teten i självkänslan. Studien visade att den förvärvade självkänslan till skillnad från bas-

självkänsla var instabil. Det som påverkade instabiliteten hos individen var att den förvärvade 

självkänslan var i högre grad beroende av att känna sig kompetent och vara accepterad av 

andra för att öka eller bestå, speciellt i kombination med en låg bas-självkänsla. Negativa 

händelser påverkade mer den förvärvade självkänslan än bas-självkänslan.  

     De negativa effekterna av arbetslöshet på den psykiska hälsan är väldokumenterad. Det 

finns många undersökningar som belyser just om självkänslan påverkas under tiden som ar-

betslös. Waters och Moore (2002b) undersökte om det gick att förutse arbetslösas självkänsla 

under arbetslösheten. De tittade även på om det fanns vissa underliggande faktorer som kunde 

tänkas påverka så som kön, ekonomisk förlust, alternativa roller samt det sociala stödet. Eko-
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nomisk förlust hade en mer negativ samverkan med självkänsla hos män, medan kvinnorna 

hade starkare positiva effekter mellan självkänsla, alternativa roller och socialt stöd.   

I Kanada genomfördes en studie med personer som var antingen helt eller delvis arbetslö-

sa, visade att en osäker arbetssituation kan vara ett hot mot en persons välmående och att ar-

bete har en central roll för att känna sig socialt accepterad och för självkänslan. Deltagarna 

lade stor vikt vid statusen att ha ett arbete och att vara integrerad på en arbetsplats (Malenfant, 

LaRue & Vezina, 2007).  

En studie gjord av Axelsson och Ejlertsson, (2002) visade att ungdomar som varit arbetslö-

sa mer än tre månader mår sämre psykiskt än de som har arbete eller studerar. De främsta 

orsakerna till ohälsa var rastlöshet och nedstämdhet hos både män och kvinnor. Ett bra socialt 

stöd motverkade de mentala problemen men stöd från föräldrar var mest viktigt främst bland 

män. De med låg självkänsla och dåligt stöd från föräldrarna var särskilt sårbara.  

Kan det då vara så att god psykisk hälsa och särskilt då självkänslan underlättar återan-

ställning? En jämförelse gjordes bland personer som var arbetslösa och personer som var 

återanställda för att se hur deras självkänsla, värderingar och coping såg ut. Jämförelsen visa-

de att de blivande återanställda skattade sina dolda förluster lägre och deras inre locus of con-

trol högre än de som var kontinuerligt arbetslösa. Resultatet visade att det man undersökte, det 

vill säga en god psykisk hälsa och då främst självkänsla, värderingar och coping underlättade 

en återanställning (Waters & Moore, 2002a).  

En undersökning ville se om det fanns skillnader mellan socialt utsatta grupper och grup-

per som inte är socialt utsatta. I undersökningen valde man att jämföra afro-amerikaner med 

vita personer och dessa fick genomföra en akademisk uppgift där grupperna fick positiv och 

negativ feedback. I motsats till vad man förväntade, sig det vill säga att den mer utsatta grup-

pen skulle reagera mer på feedbacken så var effekten inte påvisad för afro-amerikaner, där-

emot påvisade de vita studenterna en verklig effekt av feedbacken (Osborne, Major & Crock-

er, 1992). 

 

Self-efficacy 

 

Det talas inte sällan om att äga gott självförtroende, vara målinriktad samt ha god förmåga att 

fatta beslut i svåra situationer som en del av den sociala kompetensen (Dahlkvist, 2002). Self-

efficacy kan enkelt definieras som den subjektiva upplevelsen en person har av sin förmåga 

att hantera olika situationer. Det handlar om hur vi tänker, reglerar och blir påverkade av 

självförhöjande eller självförsvagade tankar om oss själva. Personers self-efficacy styr i vil-

ken mån saker fullföljs, mål som sätts upp samt vilket förväntat utfall dessa kan få. Det finns 

fyra källor till self-efficacy; tidigare erfarenheter, andras erfarenheter, social övertygelse och 

fysiologiska och emotionella tillstånd (Bandura, 1998).  

Individen behöver så mycket mer än hög självkänsla för att klara vissa situationer. Förvär-

vad self-efficacy har inflytande över de mål individen själv sätter upp för att uppnå det man 

har framför sig, medan självkänsla varken påverkar personliga mål eller prestationer (Mone, 

Baker & Jeffries, 1995). 

Kan man relatera en persons tillgänglighet på arbetsmarknaden till dennes self-efficacy? 

En svensk studie av Berntson, Näswall och Sverke (2008) genomfördes för att kontrollera 

detta. Resultatet man kom fram till var att dessa var två olika faktorer som inte var likvärdiga 

utan bara kunde relateras till varandra. Man kontrollerade även om ålder, kön, utbildning och 

om det fanns regionala skillnader som kunde påverka. Svaret man fick fram var att en persons 

tillgänglighet på arbetsmarknaden inte var ett uttryck för tron på den egna förmågan (self-

efficacy) utan att det snarare var styrkan hos personens vilja till att vara tillgänglig som hade 

generellt mer positiva effekter på self-efficacy.  
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Vad som dock kan sägas är att arbetslösas self-efficacy, tidigare attityder och coping har en 

ålderspåverkan. Resultatet i denna australiensiska undersökning visade att åldern utövade en 

ledande påverkan i relationen mellan attityd och self-efficacy (Albion, Ferinie & Burton, 

2005).  

Eden och Aviram (1993) gjorde en undersökning där deltagarna fick genomgå workshops 

för att stärka sin self-efficacy för att själva kunna söka arbete. De som deltog i workshopen 

hade i större utsträckning fått anställning efter kortare tid än de som inte deltog i någon form 

av workshop. Även Bandura och Schunk (1981) har undersökt om personer som får stärka sin 

self-efficacy presterar bättre. Undersökningen gjordes bland barn och de som fick stärka sin 

self-efficacy lyckades i större utsträckning att nå sina mål inom matematik. Likväl menar Van 

Hoye och Saks (2008) att den arbetssökandes mål är viktiga för att förstå dennes sökbeteende 

och stödjer att jobbsökande är en självreglerande process som börjar med mål som aktiverar 

sökbeteendet. 

 

Self-efficacy och självkänsla 

 

Att man behandlar sig själv som en viktig person samt att man tror på sig själv och sin egen 

förmåga kan ibland kallas för” arbetslöshetens inre vishet”. Det är först när du tror på dig 

själv som du kan övertyga andra om vem du är och vad du kan (Trygghetsstiftelsen, 2007). 

Många studier har därför gjorts där man kopplar ihop begreppen self-efficacy och självkänsla. 

I en studie gjord av Creed, Bloxsome & Johnston, (2001) har man kontrollerat om self-

efficacy och självkänsla kan ökas eller tränas upp. Experiment har visat att självkänsla inte är 

en stabil egenskap, utan blir direkt påverkad av situationen. Man studerade under en längre tid 

välmående hos personer som fick genomgå utvecklingskurser under den tid som de var ar-

betslösa. En kontrollgrupp som inte genomgick någon kurs användes. De deltagare som fick 

delta i kurserna fick efteråt svara på enkäter som bestod av olika skalor som mätte självkänsla 

och self-efficacy. Studien kom fram till att de som genomgick kurserna förstärkte sin själv-

känsla.  

     En studie gjord i Iran kom fram till att gifta kvinnor som hade ett välbetalt arbete hade 

högre self-efficacy och självkänsla än de som antingen inte arbetade eller som hade en lägre 

utbildning och arbetade. Studien gjordes på 250 gifta arbetande kvinnor och 250 kvinnor som 

inte arbetade. De kvinnor som var gifta och hade hög utbildning hade signifikant högre self-

efficacy och självkänsla än kvinnor med låg utbildning och de som inte arbetade. Författarna 

kom fram till att status och utbildningsnivå är en viktig faktor för att skapa positiva konse-

kvenser av arbete för dessa kvinnor (Azar & Vasudeva, 2006). 

 

Empati 
 

”Människan bryr sig inte om hur mycket du vet förrän du bryr dig om” (Dahlkvist, 2002, sid 

9) 

Social kompetens innebär förmågan att hantera två grundläggande perspektiv. Det ena är att 

bli medveten om sig själv, vem man är och vad man vill samt att kunna tydliggöra sina behov 

och åsikter inför andra människor och inte enbart anpassa sig efter omgivningen. Det andra är 

att kunna sätta sig in i andras situationer och avläsa deras behov vilket utgör vår empatiska 

förmåga (Mannberg, 2001).  

Ordet empati kommer från det grekiska empathea som betyder i sin helhet ungefär inkän-

nande och man kan säga att ordet handlar om att uppleva eller känslomässigt veta vad en an-

nan person känner för stunden eller i ett givet ögonblick (Holm, 2001). Förmågan till inkän-

nande är en viktig ingrediens i begreppet social kompetens och en förutsättning för att en per-

son ska lyckas i umgänget med andra människor (Dahlkvist, 2002).  
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Empati kan ses som ett perspektiv på att förstå andras känslor vilket leder till de sociala 

färdigheter som behövs för gruppharmonin. Detta kan då leda till att mer empatiska männi-

skor eftersträvar mer samarbete, deltagande och inbegripande, vilket skapar förutsättningar till 

effektivare nätverk i arbetet (Schulze & Roberts, 2005).  

Inom socialpsykologin studeras empati i kontaktsituationer i allmänhet och man talar om 

den kognitiva likväl som den affektiva aspekten av empati. Under första delen av 1900-talet 

betonades den kognitiva aspekten av empati och man pratar då om social rolldeltagande som 

utgångspunkt (Holm, 2001). Empati i rollteoretisk synvinkel innebär att kunna inse och ta 

hänsyn till vad ens handlingar för med sig för andra människor. En empatisk läggning enligt 

beskrivningen rollteoretisk synvinkel kan detta leda till framgång i sociala kontakter och ut-

vecklar hos den empatiska personen en god social självkänsla och en positiv attityd till socialt 

umgänge (Holm, 2001).  

Från början av 1980-talet utvecklades en trend inom socialpsykologin att uppfatta empati i 

enbart affektiva termer och där fanns en forskare vid namn Batson som har begränsat empa-

tins område inte bara till att gälla affektiv respons utan till enbart vissa känslor. Han lägger 

fokus vid medkänsla och medlidande när det gäller empati. Han menar att empati inte handlar 

om att uppleva eller förstå den andres känslor utan enbart om medkänsla vilket leder till ett 

altruistiskt beteende (hämtat från Holm, 2001 s.77).  

     I en studie som genomförts av Rueckert och Naybar (2008) ville man kontrollera relatio-

nen mellan aktiviteten av den högra hjärnhalvan och empati och utifrån detta kunna avgöra 

om det fanns könskillnader i empati. Tjugotvå män och sjuttiotvå kvinnor deltog i undersök-

ningen. Undersökningen gick ut på att genomföra två olika moment. I det första momentet 

fick deltagarna titta på manipulerade bilder, där bilden antingen var neutral eller leende på 

höger eller vänster sida. Därefter fick deltagarna välja den bild som såg mest glad ut. Resulta-

tet visade att båda könen valde den bild där leendet var placerat till vänster vilket tydde på 

aktivering i den högra hjärnhalvan. I det andra momentet gjordes ett empatitest där resultatet 

visade att männen fick ett signifikant lägre resultat än kvinnorna. Det fanns en korrelation 

mellan testen hos kvinnorna vilket kan tyda på neurologiska skillnader mellan könen.  

     Eklund, Andersson-Stråberg och Hansen (2009) undersökte relationen mellan empati och 

tidigare liknande erfarenheter. Deltagarna läste fyra olika berättelser och skattade graden av 

empati de kände. De rapporterade även i vilken utsträckning tidigare liknande erfarenheter av 

händelser i berättelser de hade själva. Forskarna fann att dessa självrapporter av tidigare lik-

nande erfarenheter ökade empatin för de personerna i berättelserna. Liknande tidigare erfa-

renheter kan därför vara viktig för känslan av empati för en annan person. 

 

Den lokala arbetsförmedlingen 

 

Till hjälp för den arbetslöse finns arbetsförmedlingen som är en statlig myndighet som på 

olika sätt erbjuder hjälp åt arbetslösa människor. Arbetsförmedlingens tjänster skall komplet-

tera och stödja de egna aktiviteterna för de arbetssökande. De arbetslösa ska vara så aktiva 

som möjligt för att öka sina chanser att få ett nytt arbete (www.ams.se). Hjälpen från arbets-

förmedlingen kan bestå i exempelvis handledning och jobbcoach samt ett flertal olika aktivi-

tetsprogram. 

År 2009 kommer betyda stor utmaning för arbetsförmedlingen vad beträffar förberedande 

insatser för de arbetslösa vilket gör att man kan fundera på vilket stöd de arbetssökande får 

och vilket stöd dessa vill ha från arbetsförmedlingen. I denna studie ingår besökare från en 

lokal arbetsförmedling och därför har vi valt att med hjälp av några frågor gällande intresse 

från och för de arbetslösas räkning ge direktiv om hur arbetsförmedlingen kan öka sina möj-

ligheter till ett framgångsrikt arbete tillsammans med de arbetssökande. 
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Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på om det finns ett samband mellan tiden som 

arbetslös och sociala kompetensen i termerna self-efficacy, bas-självkänsla och empati vilket 

kontrollerade mot bakgrundsfrågor, som kön, nationalitet och utbildning samt hur situationen 

för den arbetslöse ser ut ifråga om hjälp och stöd från arbetsförmedlingen. 

 

 

Metod 

 

Deltagare  

 
Urvalet skedde genom ett tillgänglighetsurval och dessa slumpvist utvalda personerna tillfrågades på 

en arbetsförmedling där insamlandet pågick under tre dagar. Det delades ut ca 160 enkäter varav 128 

användes för vidare analys. Tretton enkäter fick exkluderas på grund av ofullständiga svar i enkäten 

det vill säga internt bortfall och 19 stycken utlämnade enkäter lämnades aldrig in utan föll bort i ex-

ternt bortfall. Deltagarna hade ett ålderspann från 19 år upp till 63 år. Könsfördelningen var 48 % 

kvinnor och 52 % män. Medelåldern bland deltagarna var 37, 5 år (SD=13,3).  
De personer som deltog i undersökningen var arbetssökande och hade varit utan arbete un-

der olika lång tid. Tiden som arbetslös varierar från en dags arbetslöshet till 96 månader som 

arbetslös. 66,7% har varit arbetslösa mellan 0 till 9 månader och 33,3 % har varit arbetslösa 

10 månader eller mer. 45 % av deltagarna uppgav att de är gifta eller sambo medan 55 % 

uppgav att de var ensamstående. Det var 52 % som hade barn och 48 % som inte hade barn. 

36 % svarade att de eller deras föräldrar var födda utanför Sverige medan 63 % svarade att de 

var födda i Sverige med svenska föräldrar. 1 person svarade inte på frågan.  

När det gällde utbildning hade 10 % grundskola som sin högsta utbildning 61 % hade 

gymnasieutbildning som högsta och 24 % hade högskola/universitet som högsta utbildning 

och 5 % svarade ”annat” vilket kunde vara folkhögskola eller likvärdigutbildning. 

 

 

Material  

 
De första åtta frågorna bestod av bakgrundsfrågor om kön, ålder, civilstånd (gift/sambo eller 

ensamstående), barn, nationalitet, utbildning (utbildn.), hur länge deltagarna varit arbetslösa 

(tid) samt hur många gånger de varit arbetslösa (antal ggr).  

För att kunna mäta de utvalda delarna, bas-självkänsla, self-efficacy och empati som anta-

gits indikera den sociala kompetensen hos de arbetslösa har vi använt oss av en strukturerad 

enkät med fasta svarsalternativ som mätinstrument. Vidare har även två egenformulerade frå-

gor ställts om hur deltagarna upplever sin situation som arbetssökande; Är arbetet en viktig 

del av sitt sociala liv (soc. liv) och tycker du det är stressande att vara arbetslös (stress). Dessa 

frågor var tänkta att fungera som indikation på vilken av de valda faktorerna som var viktigast 

för deltagarna i det aktuella sammanhanget arbetslöshet och nämns nedan som relevansmåt-

ten, socialt liv respektive stress.  
För att kunna mäta graden självkänsla har 10 frågor valts ut av 13 möjliga, tagna från 

Forsmans och Johnsons (1996) kortversion av basic self-esteem scale. Tre frågor valdes bort 

på grund av två orsaker. Den ena var platsbrist och den andra var av ren etisk karaktär efter-

som dessa frågor möjligen kunde uppfattas stötande för de arbetslösa. De återstående frågorna 
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mäter self-efficacy och har tagits fram av Jerusalem och Schwarzer (1979) och översattes av 

Koskinen-Hagman (1999). Sist fick deltagarna läsa en kort berättelse och sedan skatta sina 

känslor på Batson, Håkansson Eklund, Chermok, Hoyt och Ortiz (2007) empatiskala som 

översatts till svenska av Persson och Ståhl (2009). 

     Berättelsen löd: Du är anställd på ett medelstort företag. Du märker att en av dina arbets-

kamrater Kalle, som tidigare varit i konflikt med en annan anställd, nu mer och mer blir ut-

fryst och sitter själv på både fikaraster och luncher. Han ser både ledsen och ensam ut. Den 

andre anställde som varit med i konflikten tidigare har fått med sig flera andra på sin sida 

och verkar inte vara berörd av konflikten. Hur känner du för Kalle? 

Empatiskalan bestod av 16 känslobeskrivande adjektiv som efterföljs av en femgradig ska-

la där deltagarna skattade varje adjektiv mellan 1 (stämmer inte alls) – 5 (stämmer precis). 

Känslorna berörd, sympati, medlidande, värme, ömhet, medkänsla, omsorg och deltagande 

var indikatorer på empati. Dessa känslor varvades med övriga 10 adjektiv, som endast funge-

rade som utfyllnad så att deltagarna inte skulle förstå vad som mättes. Utfyllnadskänslorna 

var; sorg, ängslig, besvärad, irriterad, upprörd, förskräckt, bedrövad och bekymrad. 

Utifrån detta skapades sedan tre index som bestod av av bas-självkänsla (BS) α = 0,80 (10 

item), self-efficacy (SE) α= 0,86 (10 item) och empati α= 0,86 (8 item). Deltagarna fick till 

sist även fylla i vilken hjälp de fått från arbetsförmedlingen och vilken hjälp de skulle vilja 

haft.  

 

Procedur  
 

Datainsamlingen genomfördes på en arbetsförmedling i en mellanstor svensk stad efter kon-

takt med berörd personal på arbetsförmedling. Vid insamlingstillfället på plats tillfrågades 

deltagarna om de var arbetssökande och om de ville medverka i undersökningen. De fick ett 

missivbrev tillsammans med enkäten där det kortfattat stod vad syftet med undersökningen 

gick ut på och att uppgifterna de lämnade var strikt konfidentiella, det vill säga ingen deltaga-

re kan spåras eller utpekas på något sätt samt att de när som helst hade möjlighet att avbryta 

deltagandet i undersökningen. Även kontaktuppgifter fanns tillgängliga på missivbrevet så att 

deltagarna vid eventuella funderingar och frågor hade möjlighet att ta kontakt med uppsats-

skrivarna eller handledaren. I samband med enkätinsamlingen bjöds deltagarna på godis som 

tack för hjälpen. 

 

Resultat 
 

Medelvärden för SE, BS och empati visade att dessa låg över skalans mittpunkt som var 3, 

även på frågorna om det sociala livet och upplevelsen av stress låg högre än skalans mittpunkt 

(se Tabell 1) De arbetssökande som deltog i undersökningen hade i snitt varit utan arbete i 

11,3 månader och varit arbetslösa 2 gånger. En Pearson korrelation visade att SE, BS, empati, 

socialt liv, stress och antal gånger som arbetslös varierade med bakgrundsfrågorna. Som 

framgår av tabell 1 fanns det ett starkt samband mellan empati och utbildning samt även em-

pati och nationalitet, vilket visade att personer med högre utbildning hade högre empati än de 

med lägre utbildning samt att personer vars föräldrar eller de själva är födda i Sverige har 

högre empati än personer med utländskt påbrå. Det fanns även ett samband mellan kön och 

upplevelsen av stress, där kvinnor i högre utsträckning upplever mer stress under arbetslöshe-

ten. På frågan om hur många månader deltagarna har varit arbetslösa fanns ett samband med 

ålder, vilket säger att ju äldre en arbetslös är desto fler månader har denne som arbetslös.  
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Tabell 1 

Medelvärden och standardavvikelse hos index, de båda relevansmåtten och de båda tidsmåt-

ten och deras korrelation med bakgrundsfrågorna  

 M SD Kön Ålder Civilist Barn Utbildn. Nationalitet. 

SE 3.57 .06 -.08 -.02 -.08 -.09 .07 -.02 

BS 3.63 .64 .02 .12 -.11 -.13 .09 .06 

Empati 3.22 1.06 .11 .02 -.11 -.07 .17* .24** 

Soc.liv 3.91 1.23 .16 -.08 -.01 -.07 .04 .07 

Stress 3.70 1.38 .25** -.06 .10 .01 -.12 -.05 

Tid -

mån 

11,3  17.83  .07 .21* .04 -.07 .04 -.01 

Antal 

ggr. 

1.98 2.22 -.09 .03 .11 -.04 -.01 -.13 

*p< .05, **p< .01, n=128. Kön kodades man = 1 och kvinna = 2; Nationalitet utländskt påbrå = 1, svenskt = 2; 

Civilstånd gift/sambo = 1 och ensamstående = 2.  

SE och BS korrelerade med varandra, p< = .01, (se tabell 2) vilket visade att ju högre BS des-

to högre SE. Ett samband fanns även mellan BS och det sociala livet p< = .05; ju högre BS 

desto viktigare ansågs arbetet vara för det sociala livet. Ett samband mellan det sociala livet 

och empati p< = .05; ju högre empati desto högre skattning på arbetets betydelse har arbetet 

för det sociala livet. Det fanns även ett samband mellan de egenutformade frågorna om det 

sociala livet och stress p< = .01; den som gav högre skattning på arbetets betydelse för det 

sociala livet gav också högre skattning på stress av att ej ha arbete. Ett samband fanns mellan 

SE och tiden som arbetslös p< = .05;  ju längre tid som arbetslös desto sämre SE. En regres-

sionsanalys genomfördes mot SE med tid som oberoende variabel där även ålder användes för 

att korrigera ålderns inverkan. Det kvarstod dock en signifikant effekt av tid på SE; stand. β= 

-.21, t= -2.35, p= .02 och R
2 

var .04. Även mellan hur många gånger man varit arbetslös och 

empati fanns ett samband p< = .05. (se Tabell 2) Detta visar att personer som varit arbetslösa 

fler gånger har i högre utsträckning mer empati.  

Tabell 2. 

Korrelation mellan SE, BS, empati, det sociala livet, tiden som arbetslös och antal gånger    

som arbetslös. 

 SE BS Empati Soc. liv Stress  tid Ant. ggr 

SE -       

BS .70** -      

Empati -.00 .09 -     

Soc.liv .08 .20* .23* -    

Stress -.10 -.13 .17 .48** -   

Tid -.21* -.16 .08 .02 .80 -  

Ant. ggr -.07 -.10 .21* .08 .04 -.17 - 
*p< .05, **p< .01, n=128 

Som framgår av tabell 1 och 2 samvarierar utbildning, nationalitet och antal gånger som ar-

betslös med empati. En regressionsanalys gjordes för att kontrollera vilken inverkan dessa 

variabler tillsammans hade på empati. Resultatet visade att modellen var signifikant, standar-

diserat beta var på antal gånger som arbetslös = .25, t= 2.98, nationalitet stand. β= .27, t= 

3.19, utbildning stand. β= .17, t= 2.03; p = .004 och R
2
 var .061, vilket visade att dessa tre 

variabler har en viss inverkan på empatin hos den arbetslöse.  
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En korrelation gjordes för att se vilken/vilka items i SE som hade ett samband med tid som 

arbetslös. De fyra items i SE-skalan användes sedan i en regressionsanalys med Stepwise.  

”Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger mig tillräckligt!” gav signifikant 

bidrag; stand. β= -.22, t= -2.51 p = .013 och R
2 

var .048. Resultatet visade att ju längre tiden 

går som arbetslös desto svårare att tro på att man alltid lyckas lösa sina problem.  

En frekvenstabell gjordes för att se vilken hjälp de arbetslösa fick från arbetsförmedlingen 

och vad de ville ha för hjälp, se Tabell 3 nedan. 

Tabell 3. 

Vilken hjälp man får och vilken man vill ha av arbetsförmedlingen. 

Har handledare 73 % Vill handledare 37 % 

Har jobbcoach 23 % Vill jobbcoach 40 % 

Har jobbsökarkurs 22 % Vill  jobbsökarkurs 15 % 

Har annat 19 % Vill ha annat 35 % 

n =128. 

 

Vad man kan se är att 73 % har hjälp från handledare och att 37 % vill ha hjälp av handledare, 

22 % har fått hjälp med jobbsökarkurs och 15 % vill ha jobbsökarkurs. När det gäller jobb-

coach så fick 23 % hjälp i sitt arbetssökande från jobbcoach och 40 % vill ha hjälp utav jobb-

coach, de deltagare som får någon annan form av hjälp från arbetsförmedlingen var 19 % och 

35 % vill ha annan hjälp från arbetsförmedlingen. Detta indikerar på att jobbcoach och annan 

hjälp är något som de arbetssökande vill ha. 

Samband mellan ålder, kön, månader som arbetslös och antal gånger som arbetslös mot vilken 

hjälp de arbetslösa fick av arbetsförmedlingen som framgår av tabell 4. Kvinnor fick högre 

utsträckning fick hjälp av jobbcoach än män. De som varit arbetslösa fler gånger fick i lägre 

utsträckning jobbsökarkurs, vilket kan förklaras av att dessa redan genomgått en jobbsökark-

urs tidigare. 

Tabell 4 

Korrelation mot vilken hjälp de arbetssökande fick av arbetsförmedlingen. 

 Handledare Jobbcoach Jobbsökarkurs Annat 

Kön - .09 .20* - .02 -.06 

Ålder -.14 .01 -.09 .04 

Månader -.03 -.07 -.14 .01 

Antal gånger -.03 -.02 -.23* .06 

*p< .05, n= 128 
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Korrelationen mellan vad de sökande fick och vad de ville ha för stöd framgår av tabell 5.  

Personer med icke klart uttryckt insats verkade vilja få handledare, p < .05. 

Tabell 5 

Korrelation mellan den hjälp den arbetssökande har och vill ha. 

 Vill ha handle-

dare 

Vill ha jobb-

coach 

Vill ha jobbsök-

arkurs 

Vill ha annan 

hjälp 

Har handledare .32** .07 .01 -.17 

Har jobbcoach -.08 .30** .13 -.06 

Har jobbsök-

arkurs 

-.09 .19* .26** -.11 

Har annan hjälp -.20* -.06 -.09 .32** 
*p< .05 **p< .01, n= 128 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på om det finns ett samband mellan tiden som 

arbetslös och sociala kompetens i termerna bas- självkänsla, self-efficacy och empati samt hur 

situationen för den arbetslöse ser ut ifråga om hjälp och stöd från arbetsförmedlingen.  

Resultatet ger inget stöd för att de tre utvalda termerna skulle påverkas av tiden som ar-

betslös på samma sätt, varför ett enkelt svar på frågeställningen inte föreligger. Däremot kan 

vi se signifikanta resultat på vissa av de tre utvalda delarna mot bakgrundsfrågorna som ex-

empelvis self-efficacy och tid samt empati, utbildning och nationalitet samt även på resultatet 

rörande hjälpen och vilket stöd de arbetslösa får från arbetsförmedlingen där de arbetslösa till 

viss del önskar annan hjälp från arbetsförmedlingen än den de har idag.  

De resultat som framkom i undersökningen visade att deltagarna låg över skalans mitt-

punkt på de tre delarna som valts ut, self-efficacy, bas-självkänsla och empati. Även på frå-

gorna om deltagarna anser att arbetet är viktigt för det sociala livet och upplevelsen av stress 

under arbetslösheten låg över mittpunkten. Att arbetet är en viktig del i det sociala livet fram-

kom även i Trygghetsstiftelsens skrift (2007), det är där som många människor tillbringar sina 

dagar och att det är en del av ens personliga identitet, vilket delvis försvinner vid arbetslöshet. 

Att upplevelsen av stress är hög kan bero på många orsaker, dels kan det hänga ihop med 

att man förlorar sitt sociala nätverk och känner sig utanför men även den ekonomiska förlust 

som oftast uppstår vid arbetslöshet kan orsaka stress. Kvinnorna i undersökningen upplevde 

det mer stressande att vara arbetslösa än männen. För kvinnorna kanske det inte är just den 

ekonomiska förlusten som är mest negativ i samverkan med självkänslan under arbetslösheten 

som för männen med hänvisning till artikeln Waters och Moore (2002) utan istället skulle 

man kunna tänka sig andra faktorer. Vidare väljer vi att inte fördjupas oss närmare kring detta 

ämne men vi uppmärksammar att dessa frågor hade kunnat ställas med ett antal följdfrågor 

som kunnat förklara vad de arbetslösa menar mer exakt med varför arbetet är en viktig del för 

det sociala livet och upplevelsen av stress under arbetslösheten.  

Personer som har en högre utbildning visar i undersökningen mer empati än de med lägre 

utbildning. Berättelsen i empati delen är starkt kopplad till arbetslivet vilket kan vara orsak till 

att personer med högre utbildning kan ha antingen studerat något inom empati eller på något 

sätt varit med om det. Man skulle kunna även kunna tänka sig att individen genom studier 

breddar sina perspektiv genom en djupare teoretiska insikt vilket ökar förståelsen för andra 

människor samtidigt som man i skolmiljön får möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga 
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vilket kan ses som en grundläggande färdighet i social kompetens enligt Welsh och Bierman 

(2009), samt Dahlkvist (2002) och Herlitz (2001).  

     Resultatet visar även ett starkt samband mellan empati och nationalitet. Som Eklund et al 

(2009) skrev i sin artikel har personer som själva varit med om en upplevelse lättare att känna 

empati för någon annan. Att personer som inte är födda eller har föräldrar födda i Sverige har 

lägre empati visar att det kan finnas kulturella skillnader. Som Helitz (2001) menar så är be-

greppet kulturbundet och olika kulturer definierar begreppet olika vilket kan vara en bidra-

gande orsak till vårt resultat. Vissa spekulationer kan komma att ifrågasätta resultatet utifrån 

kriterierna för social kompetens med hänvisning till Persson, (2007) där han menar att det är i 

samspel med andra som man tränar sin sociala kompetens vilket i sin tur borde betyda att de 

med utländskt påbrå skulle haft mer eller minst lika hög empati som svenskar eftersom man i 

många andra länder ser familj och social samvaro som både mer naturlig och nödvänligt.  

     Inte sällan hör man talas om studier som visar på att kvinnor besitter en högre empatisk 

förmåga än män vilket bekräftas i artikeln av Rueckert & Naybar (2008) där det talas om neu-

rologiska skillnader hos män och kvinnor kan vara en förklaring till detta. I denna undersök-

ning har vi inte kunnat påvisa någon skillnad i empatisk förmåga hos könen vilket ger oss 

anledning att tro att skillnaden inom könen kan vara lika stor som skillnaden mellan könen 

och att det helt enkelt handlar om en naturlig biologisk skillnad mellan oss människor.  

      Ett samband mellan self-efficacy och tid som arbetslös fanns, vilket bekräftade en del av 

vår frågeställning. Ju längre tid som arbetslös desto sämre tro på den egna förmågan vad be-

träffar den delen av self-efficacy som säger att ”ju längre tiden går som arbetslös desto svårare 

har man att tro på att man alltid lyckas lösa sina problem”. Vidare fanns det inget samband 

mellan bas-självkänsla och tid som arbetslös men vi har ett samband mellan bas-självkänsla 

och self-efficacy vilket ändå säger att samspelet mellan dessa faktorer är relevanta trots att 

detta resonemang motsägs i en studie gjord av Mone, Baker och Jeffries (1995) där man me-

nar att självkänslan varken påverkar personliga mål eller prestationer.  

     Enligt Creed, Bloxsome och Johnston (2001) visade man att självkänslan inte är en stabil 

egenskap utan direkt påverkad av situationen. Vidare kan detta också relateras till arbetslöshet 

eftersom den oftast kopplas ihop med negativa upplevelser och då kan komma påverka den 

förvärvade självkänslan mer än bas-självkänsla. Denna aspekt kan tänkas ha bidragit till en 

viss sänkning i validiteten men att våra synpunkter ändå kan komma att ge en viktig finger-

visning för eventuell kommande undersökningar i ämnet.   

     Fler perspektiv skulle säkert kunna belysas i resonemanget vad beträffar sambandet mellan 

självkänsla och tron på egna förmågan men vi har valt att sammanfattar resultatet med att des-

sa två faktorer är knutna till varandra och påverkar individen under arbetslösheten både direkt 

och indirekt. Känslor av misslyckande i arbetssökandet leder inte sällan till att hopp och tron 

på att en förändring verkar allt mer avlägsen, vilket även nämns i Trygghetsstiftelsens publi-

kation (2007) och individen kanske har sökt mycket jobb men inte lyckats få något av dem 

och efter upprepade misslyckande avtar tron på den egna kapaciteten, det vill säga tron på den 

egen förmåga (self-efficasy) att åstadkomma en förändring i livssituationen. Enligt Johnsson 

(2003) så skyddar en stark självkänsla individen vid kristider och förluster i livet samt påver-

kar våra val så förmodligen ger en god bas-självkänsla ökade förutsättningar att växa upp till 

en trygg och stabil individ vilket skapar bättre förutsättningar att tro på sin egen förmåga och 

bättre klara av påfrestningar och misslyckande i livet än de med svagare bas-självkänsla. 

     Resultatet som är kopplat till de arbetslösas hjälp från arbetsförmedlingen känns viktig att 

nämna eftersom det är en del av vårt syfte och att arbetsförmedlingen är de som framförallt 

har den mesta kontakten med den arbetslöse och att det är framgången i samarbete mellan 

dessa parter är det viktigaste ledet i arbetssökandeprocess. Arbetsförmedlingens främsta mål 

är att skapa nya arbetstillfällen för de arbetssökande och då är det ju hos de arbetssökande 

man måste börja. Vad vill de ha och vad behöver de för hjälp i sin arbetssökande process.  
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Resultatet visar att den hjälp som de arbetslösa får idag inte stämmer överens med den 

hjälp de arbetslösa egentligen önskar. Idag är det högre procent som har hjälp från handledare 

än vad som egentligen är önskvärt. Det är fler som har fått hjälp med jobbsökarkurs men 

mindre antal som önskar det. Det verkar istället som att fler är intresserade av jobbcoach där 

de som fick denna hjälp var mindre än de som ville ha denna hjälp. Vidare har även en relativt 

stor andel deltagare svarat att de vill ha annan hjälp från arbetsförmedlingen men att det inte 

framgår vilken hjälp de önskar. Härifrån kan det sedan vara tänkbart att fokus bör ligga på 

frekventa uppföljningsarbeten och utvärderingar för hur denna instans fungerar, så att det inte 

erbjuds hjälp som inte stämmer överens med vad de arbetssökande önskar. Van Hoye och 

Saks (2008) nämner även att den arbetssökandes mål är viktiga för att förstå dennes sökbete-

ende och stödjer att jobbsökandet är en självreglerande process som börjar med mål som akti-

verar sökbeteendet.  

Avslutningsvis så skulle vi se det intressant att också undersöka alternativet med vad annan 

hjälp från arbetsförmedlingen innebär för de arbetssökande eftersom vi har 35 % arbetssökan-

de som inte specificerat sig på denna fråga. Kanske är det så som även bekräftas i studie av 

Creed, Bloxsome och Johnston (2001) att en arbetslös person som under sin arbetslöshet fick 

genomgå utvecklingskurser ökade sitt välmående och att det är det som de arbetslösa efterfrå-

gar.   

Validitet och reliabilitet 

Begreppet social kompetens är ett stort och komplext fenomen vilket gjorde att vi blev tvung-

na att begränsa oss till utvalda delar av begreppet eftersom det annars skulle bli ett svårhanter-

ligt resultat till följd av för många faktorer och att detta i sin tur kan ha bidragit till en sänk-

ning av validiteten. Vid eventuella framtida undersökningar kan andra faktorer testas inom 

ramen för social kompetens förslagsvis konflikthantering, anpassningsförmåga eller motiva-

tion för att få en mer omfattande bild av social kompetens och dess betydelse för tiden som 

arbetslös och därmed höja validiteten.  

Alfavärdena ger skäl att anta att reliabiliteten var god. Dock kan nämnas att self-efficacy 

har modifierats vilket kan vara en validitetsbrist. Berättelsen i empatimätningen kan även den 

ha validitetsbrister, på grund av att alla eventuellt inte kan identifiera sig då berättelsen hand-

lar om en man. Ett sätt som eventuellt hade kunnat påverka resultatet i empatidelen hade varit om 

berättelsen handlat om en könslös person i stället för en man som i detta fall och om de känslo-

uttryck som användes i enkäten hade varit enklare och samtidigt översatta på engelska efter-

som en del av bortfallet orsakades av språklig otillräcklighet.  

Valet av variabeln bas-självkänsla kan även den komma att ifrågasättas som betydelse för 

validiteten eftersom den enligt Johnson (1998) inte situationsbuden på samma sätt som den 

förvärvade självkänslan. Förmodligen hade vi fått ett starkare stöd för vårt syfte och därmed 

höjt validiteten om vi istället valt att undersöka självkänslan utifrån båda termerna självkänsla 

eftersom den förvärvade självkänslan enligt Johnson (2003) är mer instabil och direkt påver-

kad av situationen samt även hänger ihop med att känna sig kompetent och att vara accepterad 

av andra för att öka eller bestå vilket har bättre koppling i förhållande till vårt syfte. 

 

 

Framtida forskning 

 

Att begränsa urvalet till en specifik målgrupp som alternativt ungdomsarbetslösa eller lång-

tidsarbetslösa är förslag på vad som kan vara värt att undersöka vidare med stöd av artiklarna 

Axelsson och Ejlertsson (2002) där man menar att ungdomar som varit arbetslösa mer än tre 

månader mår psykiskt sämre än de som arbetade eller studerade samt artikeln av Kokko och 
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Pulkkinen (1998) som visar på att depressiva symptom hade ett samband mellan lång arbets-

löshet och dålig själkänsla.  

Det skulle även vara intressant att genomföra en longitudinell studie där man testade samma 

försökspersoner vid två olika tillfällen, en i början av arbetslösheten och en vid senare tid-

punkt och att genom det komma fram till andra resultat.  
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