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”Alla bör ju jobba, det är ju så” 
Män 55+ och arbetslöshet 

 
Helena Pettersson 

 
 

Att studera arbetslöshet hos män 55-65 år i en mellansvensk kommun 
har här varit i fokus. Syftet var att se hur de upplevde att bli arbetslösa, 
hur de såg på sina möjligheter på arbetsmarknaden samt var de la 
kontrollen för det som hänt dem, vilket avsåg orientering i locus of 
control. Tidigare genomförd forskning kretsade mycket kring hälsa. 
Män i åldern mellan 55 och 65 år fanns inte representerade. Kunskap 
kring vad som hände mentalt vid arbetslöshet saknades. 
Tillgänglighetsurval användes i ett mellansvenskt samhälle. Nio 
personer intervjuades och besvarade ett locus of control-test. 
Resultaten visade att de kände utanförskap, några trodde sig kunna få 
jobb igen, några längtade efter pension, de flesta kände sig 
diskriminerade pga. åldern. De intervjuade kände av problem med 
ekonomi och stress. Upplevd åldersdiskriminering kunde bero på att 
det då var hård konkurrens om de jobb som fanns att söka. 
 
Keywords: dislocated worker, men, unemployed worker, 
discrimination by age, locus of control. 

 
 
 Inledning  

 
Att förlora arbetet innebär en stor förändring då arbetet stått för identiteten, försörjningen och 
det dagliga innehållet i en persons liv. Ofta har också personens familj påverkats när en stor 
förändring inträffat. Hur förändringen påverkat familjerna är individuellt. Det kan ha varit 
både positivt (chans att börja nytt liv) och negativt (allt rasar samman).  

Tidigare forskning på området arbetsmarknad har kretsat kring hur psykisk ohälsa 
påverkats av en större livsförändring. Som exempel kan nämnas identifiering och 
copingbeteende hos arbetslösa, jobbsökarintensitet, arbetshängivenhet och återanställning av 
långtidsarbetslösa (Cassidy, 2001; Goldsmith & Veum, 1996; Halvorsen, 1998; Nordenmark, 
1999; Wiener & Oei, 1999). Tidigare forskning har också handlat om att undersöka hur 
socialt stöd påverkat upplevelsen för den arbetslöse (Malen & Stroh, 1998; Mallinckrodt & 
Bennett, 1992; Spera, Buhrfeind & Pennebaker, 1994). Mallinckrodt (1990) har även 
undersökt hur personer upplever arbetstillfredsställelse av nytt jobb efter att ha varit arbetslös. 
Forskningen har även kretsat kring hur Locus of Control (LoC) påverkades hos sjukskrivna 
och arbetslösa, och hur självkänsla och upplevd stress påverkats av arbetslöshet. Locus of 
control kan ses som lokalisering av kontroll, alltså var en person lägger ansvaret för det som 
sker (Frost & Clayson, 1991; Millet & Sandberg, 2003). 

Forskning om hur en äldre person upplevde det att bli arbetslös fanns knappt representerat 
och därför ägnas här fokus på upplevelse av att bli arbetslös hos män som fyllt 55 år. 
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Upplevelsen av att bli arbetslös  
 
Spera et al. (1994) har studerat upplevelsen av att vara arbetslös. Deltagarna i deras studie fick 
under en vecka skriva dagbok om hur de upplevde arbetslösheten. Resultaten från skrivandet 
visade att 28% skrev om problemen med att finna ett nytt jobb, 12% skrev om ekonomiska 
problem, 11% skrev om att lämna kollegor och arbetsplats, 7% skrev om känslor av 
bortstötning. Att skriva visade sig ha signifikant positiv effekt på förmågan att få nytt jobb. 
Efter 8 månader hade tio personer av de nitton som ingick i studien fått nytt jobb. Även 
alkoholkonsumtionen minskade hos dem som var med i studien. Detta bekräftar vikten av att 
ta hand om den arbetslöses psykiska mående hos den här målgruppen. Att skriva gav 
deltagarna ett sätt att göra sig av med ilska och frustration över det som hänt så de kunde 
fokusera på att gå vidare, det gav dem en möjlighet att få ett nytt perspektiv på sin situation. 
Spera et al. menar att kunskap saknas om vad som händer mentalt hos en person som blivit 
arbetslös. Dock ska detta med skrivandet helst ske direkt när de blir arbetslösa. I hjälpen till 
ett nytt arbete måste fokus också ligga på hur de sökande mår psykiskt lika mycket som att 
stötta och uppmuntra till att söka nytt jobb. 

En studie som gjorts på arbetslösa av båda könen visade att det är bättre att ha ett jobb 
vilket som helst än att helt vara utan arbete. Deltagarna i studien upplevde att det var 
stressande att vara arbetslös (Halvorsen, 1998). Det var den sociala kontakten med kollegor 
och en meningsfull aktivitet som var det viktigaste med att ha ett jobb. Detta kom fram i en 
studie gjord på 3600 personer i Sverige (Nordenmark, 1999). De som fått nytt jobb upplevde i 
en studie mindre jobbtrivsel än tidigare men de trivdes lika bra som förut med kollegorna. 
Deltagarna var alla över 40 och både män och kvinnor deltog (Mallinckrodt, 1990). 

Stöd från familj och vänner var viktigt för att klara av att hantera en svår situation som 
annars skulle leda till stress. I en studie där 41 arbetslösa personer deltog fann forskarna att 
stödet från omgivningen var viktigt för hur de hanterade sin arbetslöshet. De som ingick i 
studien hade arbetat länge och hade förväntat sig att få stanna till pension. De hade obefintlig 
möjlighet att bli återanställda med de kunskaper de hade. De med starkt stöd från 
omgivningen var i högre grad internt orienterade i LoC enligt författarna (Mallinckrodt & 
Bennett, 1992). 

I en annan studie framkom att det var till stor hjälp för välbefinnandet om den arbetslöse 
inte såg sig själv som arbetslös, utan mer kände sig som att vara på väg till ett nytt arbete. En 
som såg sig själv som arbetslös upplevde en högre grad av stress än de som nyligen blivit av 
med sitt arbete. Studien gjordes på män i åldern 35 till 55 år (Cassidy, 2001). 

Män klarade sitt jobbsökande bra själva, de sökte och tog emot den hjälp de blev erbjudna. 
Kvinnor sökte inte hjälp och kunde behöva mer stöd och hjälp i sitt jobbsökande. Det menar 
två forskare som studerat hur en arbetslös hanterar sin situation. De fann signifikant skillnad i 
sättet att hantera arbetslöshet (Malen & Stroh, 1998). Andra menar att en persons 
jobbsökarbeteende påverkades av välmående, självkänsla, viljan att ha jobb, behov av jobb 
och längd på arbetslöshet. Både personerna i undersökningsgruppen och kontrollgruppen i 
undersökningen hade en stark önskan att ha ett jobb. Deras resultat stärker den tidigare 
forskning de refererade till (Wiener & Oei, 1999). 

En definition från 2007 på arbetslöshet enligt Statistiska Centralbyrån löd ”Arbetslös är 
den person som inte har varit sysselsatt under referensveckan, men har sökt arbete och kunnat 
arbeta” (Statistiska centralbyrån, 2007). Att vara inskriven vid Arbetsförmedlingen innebär att 
personen ska stå till arbetsmarknadens förfogande, alltså att söka de arbeten som finns 
annonserade och inte annonserade, samt söka de arbeten Arbetsförmedlingen hänvisar till. Det 
är frivilligt, men en person som inte är det har inte rätt till ekonomisk ersättning från någon 
arbetslöshetskassa (Arbetsförmedlingen, 2010). 
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Arbetsförmedlingen är en tillsynsmyndighet som ”har som uppdrag att säkerställa att 
arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring” dvs. rapporterar till 
arbetslöshetskassan om personen har rätt till ekonomiskt stöd (Arbetsmarknadsdepartementet, 
2009). 

Arbetsförmedlingen har fokuserat sina insatser på bl.a. kvinnor, ungdomar och invandrare. 
Män 55+ var inte en av de grupper som fokus legat på; alltså män som har fyllt 55 men inte 
65 och som var arbetslösa. I början av 2006 såg fördelningen av arbetslösa i den aktuella 
kommunen ut som följer; 851 personer var arbetslösa kvinnor och män och 126 av dem var i 
åldern 55-65 år, det var alltså 14,8% av de arbetslösa som var 55+, i förhållande till 
riksgenomsnittet där 17,5% av de arbetslösa är 55+ (P-O Söderkvist, chef på 
Arbetsförmedlingen i Sala, personlig kommunikation, 4e november 2004). 
 
 
Locus of control 
 
Teorin om LoC utvecklades av J. B. Rotter. Som utgångspunkt hade han ”social learning 
theory of personality”. Rotter sammanställde 1966 sin och andras forskning i en artikel där 
han beskrev bakgrunden till LoC. Han var särskilt intresserad av de förväntningar personer 
hade om hur deras eget beteende kunde påverka det som hänt dem. Rotter utvecklade en skala 
med generella påståenden för att ta reda på om en person var internt eller externt orienterad. 
Han listade ett antal påståenden som testpersoner fick ta ställning, ur det kunde han sedan se 
om de som svarat var externt eller internt orienterade i sin LoC. Han fick signifikant stöd för 
sin teori om att en persons tro kan påverka personens orientering av LoC. Locus är latin och 
betyder just lokalisering. Själva termen locus of control kan översättas till kontrollplacering. 
Med det menas var en person lägger kontrollen för det som händer (Rotter, 1966). 

De som var internt orienterade i sin LoC karaktäriserades av att de själva känt att de kan 
påverka sin omgivning och det som hänt dem, tog ansvar för sina val, sin hälsa, sina 
relationer, arbete etc. De tenderade att i högre grad än andra att utveckla politiskt engagemang 
och skaffa sig högre utbildning. Eftersom de kände att de hade kontroll var de också mer 
benägna än personer som var externt orienterade att försöka påverka och förändra sin situation 
(Millet & Sandberg, 2003; Ström, 2002). 

De som räknades som externt orienterade kände sig styrda och påverkade av yttre 
omständigheter. De tenderade att tro på ödet, tur och otur, att andra personer och opåverkbara 
omständigheter styrt deras liv, t.ex. religion, kultur, chefer, och tog mindre ansvar för det som 
skett i deras liv än de som var internt orienterade. De hade ett offerperspektiv och satte sin 
tilltro till andra personer som de tyckte var betydelsefulla (Goldsmith & Veum, 1996; 
Karlsson, 2004; Rotter, 1966). 

LoC har använts inom hälso- och psykologiforskningen. Olika studier har fått stöd eller 
inte stöd för sina hypoteser beroende på hur studien varit upplagd. Exempelvis har Ström 
(2002) mätt frekvensen av extern LoC hos långtidsarbetslösa som var inskrivna i 
aktivitetsgarantin. Ström fann inga skillnader mellan testgruppen och de 15 som fanns i 
kontrollgruppen. I en studie där Frost och Clayson (1991) jämförde självkänsla, stress och 
LoC hos arbetslösa och anställda fick de stöd för att stressnivån ökade vid en större 
livsförändring. Många respondenter i studien ansåg sig ha externt orienterad LoC, men 
testresultaten uppnådde aldrig en signifikant nivå. Det fanns tendens till högre externt 
orienterad LoC när det kopplades till stress. Viktigaste variabeln var ålder, som hade stark 
relation till stress. Som grund för studien angav de att diskursen inom forskningsområdet är 
att arbetslösa tenderade att ha högre externt orienterad LoC. 

LoC kan ses som ett personlighetsdrag, men inte konstant då det kan påverkas av 
erfarenheter. Millet och Sandberg (2003) fick stöd för att personer med externt orienterad 
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LoC i högre grad var arbetsoförmögna och tidigare blev pensionerade än bland dem som var 
internt orienterade. Ingen var allt igenom externt eller internt orienterad. LoC kan variera 
mellan starkt internt orienterad till starkt externt orienterad och den kan variera från situation 
till situation (Karlsson, 2004; Millet & Sandberg, 2003; Ström, 2002; Westen, 2002). 
 
 
Förekomst av åldersdiskriminering  
 
Med diskriminering menas att någon missgynnats genom att bli behandlad sämre än någon 
annan i en jämförbar situation. Det betyder också att en person som missgynnats genom att ett 
förfaringssätt, en regel m.m. verkar vara neutral men där tillämpningen kan gjort att personen 
behandlats sämre. Trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är att 
se som diskriminering i lagens mening. Det krävs att det har rört sig om ett direkt eller 
indirekt missgynnande, eller trakasserier, som drabbat en person pga. av personens 
könstillhörighet, ålder eller någon annan av punkterna ovan. Det krävs ett samband mellan 
missgynnandet och en tillämplig diskrimineringsgrund. Vid diskriminering i arbetslivet 
omfattar reglerna följande grupper: arbetstagare, den som gör en förfrågan om eller söker 
arbete, den som söker eller fullgör praktik, den som står till förfogande för att utföra eller 
utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Diskrimineringslagen är inte möjlig att 
avtala bort genom kollektivavtal eller enskilda avtal (Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet, 2008). 

Från den 1/1 2009 gäller en lag mot diskriminering som ersatt tidigare lagar på området. 
Diskrimineringslag SFS 2008:567 ”har till ändamål att motverka diskriminering och på andra 
sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder.” Lagen omfattar områden som arbetsliv, utbildning, arbetsförmedling 
och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, medlemskap i t.ex. fackföreningar, hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, a-kassan, socialförsäkringssystem, studiestöd, värn- och civilplikt samt 
offentliganställdas kontakt med allmänhet (Arbetsmarknadsdepartementet, 2008). Vid tiden 
för studiens datainsamling, 2004-2005, fanns ännu inte denna lag. 

Åldersstereotyper fanns på arbetsplatser, men en genomgång av forskning som Morgeson, 
Reider, Campion och Bull (2008) har gjort visade att diskriminering under genomförande av 
arbetsintervju kunde förklaras av andra faktorer än ålder. Fältstudier tenderade att påvisa 
åldersdiskriminering i lägre grad än laboratoriestudier. I en av studierna blev äldre 
arbetssökande högre skattade än yngre arbetssökande. Morgeson et al. kunde inte finna 
entydiga tecken på att åldersdiskriminering verkligen förekommer. Kompetens, erfarenhet och 
kvalifikationer var långt mer viktigt än allt annat i en rekryteringsprocess. Det var 
förmodligen sant att fördomar gällande äldre fanns och att dessa fördomar kunde vara 
negativa (Morgeson et al., 2008). 
 
 
Syfte och frågeställning 
 
Eftersom det saknades kunskap kring vad som händer mentalt hos en person som blivit 
arbetslös så läggs fokus här på att fånga upp hur de intervjuade mår. Syftet var att se hur de 
intervjuade upplevde att bli arbetslösa och hur de såg på möjligheten att få jobb igen.  
Undersökaren ville också veta om de intervjuade, som var långtidsarbetslösa, var externt 
orienterade i sin LoC. De har här kallats män 55+.  
Frågeställningarna blir:  
• Hur upplever arbetslösa män 55+ det att bli arbetslösa? 
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• Hur upplever arbetslösa män 55+ sina möjligheter på arbetsmarknaden? 
• Är långtidsarbetslösa män 55+ i denna studie externt orienterade i sin LoC? 
 
 

Metod  
 
Utifrån studiens syfte valdes kvalitativ forskningsdesign då information från intervjuer kan 
fånga upp tankar och upplevelser kring ett ämne. Studien innehåller inslag av kvantitativ 
design i form av ett antal påståenden vilket var avsett att belysa orienteringen av LoC bland 
de intervjuade. 
 
 
Deltagare 
 
Nio män i åldrarna 58 år till 64 år deltog i studien. Medelåldern på deltagarna var 60.6 år. Åtta 
av de intervjuade hade 7-årig grundskola, en av dem hade högre utbildning, och en hade 
senare läst in gymnasiekompetens på komvux. För folkskola och grundskola ligger 
kommunen i nivå med riksgenomsnittet. För eftergymnasial utbildning ligger kommunen 
lägre än riksgenomsnittet (http://www.scb.se). Alla intervjuade var boende i och omkring 
orten. Tiden som arbetslös varierade mellan tre månader och 9 år.  
 
 
Material 
 
Intervjuguiden arbetades fram efter möte med handläggare och platschef på 
Arbetsförmedlingen. Senare kompletterades intervjuguiden med följdfrågor. Fler följdfrågor 
kom till under intervjuernas gång. Utöver demografiska fakta togs bl.a. dessa frågor med; 
”Hur beskriver du din väg mot arbetslöshet?”, ”Upplever du det svårt att få jobb?”, ”Känner 
du dig på något sätt ratad?”, ”Är det viktigt för dig att få jobb?”, ”Vad tycker du känns svårast 
med att vara utan arbete?”. Efter första intervjun framkom fakta som var betydelsefullt för 
studien. Den kompletteras då med ytterligare ett tema; förekomst av åldersdiskriminering. 
Frågorna ställdes för att få en bild av hur deltagarna kände för situationen som arbetslös. 
Graden av standardisering förväntades vara hög då samma frågor ställdes till alla intervjuade. 
Det skiljde lite i följdfrågor samt att frågorna inte alltid ställdes i intervjuguidens ordning utan 
i en logisk följd. 

LoC-enkäten (James, 1957; Törnblom & Öberg, 2002) som användes bestod av 39 
påståenden som de intervjuade ombads ta ställning till. Detta gjordes genom att svara 
”instämmer helt” eller ”instämmer inte alls”. Antalet påståenden säkerställde resultatet även 
om något blev obesvarat. Då några av frågorna var mångbottnade till sin natur ströks de ur 
enkäten. Exempel på dessa är ”Det finns ingen anledning att oroa sig för saker”, ”Krig mellan 
länder verkar ofrånkomligt trots försök att förhindra detta” och ” Jag känner att jag i liten 
utsträckning kan påverka hur människor beter sig”. Obesvarade påståenden ströks också. 
Totalt ströks 13 påståenden. Kvar blev 26 påståenden, dessa var: 2, 4, 5, 8, 10-19, 21, 23-26, 
28-30, 33, 36-38. Exempel på dessa är ” Många gånger känns det som om jag inte kan 
påverka saker som händer mig”, ”En person kan inte ta kontrollen över sitt öde” och ”Det 
beror på mig själv vad som sker i mitt liv”. Påstående 1 till 27 kom från James (1957) studie 
om inlärningsteorier. Påståenden nummer 28 till 39 kom från en C-uppsats om 
kompetensutveckling gjord på Mälardalens högskola (Törnblom & Öberg, 2002). 
 
 



 - 6 - 

Procedur 
 
Undersökaren tog kontakt med Arbetsförmedlingen för att nå lämpliga personer. En fråga 
framfördes från Arbetsförmedlingens sida om studien även skulle kunna ge svar på varför 
män 55+ verkar ha svårt att få jobb (P-O Söderkvist, chef på Arbetsförmedlingen i Sala, 
personlig kommunikation, 4e november 2004). En handläggare på Arbetsförmedlingen hjälpte 
till att leta på arbetslösa män som passade in på de valda kriterierna. 

Kriterierna för urvalet var att deltagarna skulle ha fyll 55 år, att de var män och att de varit 
arbetslösa i minst tre månader. Urvalet kunde inte anses vara slumpmässigt utan snarare ett 
lämpligt tillgänglighetsurval. Handläggaren kontaktade 20 arbetssökande, sex av dem ville 
delta i studien. All kontakt har skett via en handläggare på Arbetsförmedlingen då alla 
personuppgifter är sekretessbelagda. Undersökaren fick skriva på ett dokument om 
tystnadsplikt.  

Samtliga deltagare informerades i missivbrev om syftet med undersökningen, att 
konfidentialitet kunde garanteras och att deltagandet i studien var frivilligt, att de när som 
helst kunde hoppa av utan att behöva berätta varför. De informerades vidare om att 
intervjuerna skulle spelas in på band och att även detta var frivilligt och att endast 
undersökaren skulle ta del av materialet (Vetenskapsrådet, 2002). 

De som ville vara med ombads komma till en informationsträff med undersökaren i ett 
lånat rum på Arbetsförmedlingen. Där fick de i grupp träffa undersökaren samt få information 
om hur allt skulle gå till. De sex personer som kom fick möjlighet att boka tider för intervjuer. 
Handläggaren kontaktade sedan tre till som inte fanns med bland de 20 första då sex deltagare 
ansågs vara för få. Dessa tillfrågades via telefon om de ville delta i studien och ytterligare tre 
personer deltog. Urvalsmetoden blev då strategisk med avsikt att medvetet få en bredd och 
maximal variation avseende de intervjuades individegenskaper för att uppnå en teoretisk 
mättnad i materialet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003). 

Åtta av intervjuerna genomfördes på Arbetsförmedlingen. En av intervjuerna genomfördes 
på deltagarens praktikplats. Som stöd för intervjuerna användes intervjuguiden. Åtta av 
intervjuerna bandades, en av deltagarna ville inte bli bandad, då fördes noggranna 
anteckningar istället. 

Intervjuerna genomlyssnades flera gånger eftersom de var långa och för att intervjuaren 
skulle få grepp om det väsentliga i innehållet och få en helhet av materialet. Varje intervju 
transkriberades och det lades stor noggrannhet vid tonfall, pauser och suckar. Dessa 
markerades för att illustrera vad som sagts. Det blev en stor mängd material då intervjuerna 
varierade i längd mellan 30 minuter och 2 timmar. Det som inte togs med i transkriberingen 
var när den intervjuade talade om sådant som inte bedömdes vara viktigt för studien. 
 
 
Databearbetning 

 
Som metod för analys av materialet har meningskoncentrering valts. Först fick de intervjuade 
berätta om sina upplevelser utifrån en intervjumall med frågeområden. Allt material lästes 
igenom och den information som inte ansågs viktig för studien sorterades bort genom 
klarläggning. Teman skapades efter vad som diskuterats under intervjuerna och genom 
metoden meningskoncentrering skapades en sammanställning på ett stort pappersark där varje 
deltagare fick varsin rad och alla ämnen som kom upp i intervjuerna fick varsin kolumn 
(Kvale, 1997). 

Att grundligt gå igenom texten var viktigt, som det stod i Metodpraktikan ”Ett viktigt skäl 
är att helheten i texten, det centrala som forskaren är ute efter att fånga in, antas vara något 
annat än summan av delarna” (Esaiasson et al., 2003). Undersökaren använde systematisering 
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för att ordna texten logiskt och för att klassificera materialet för att komma åt kärnan i den 
(Esaiasson et al., 2003).  

Citat valdes sedan ut för att illustrera och berika resultatdelen. Citaten numrerades för att 
visa att de kommit från alla intervjuade, men också för att uppnå en acceptabel nivå av 
reliabilitet.  

För att dra en gräns mellan intern och extern LoC gjordes en uppskattning av vart och ett 
av påståendena om de var interna eller externa till sin karaktär. Gränsen drogs vid hälften. Om 
18 av de 26 påståendena besvarades internt och 8 besvarades externt antogs personen ha varit 
internt orienterad. Om fördelningen av svaren var mera jämn tolkades det som att personen 
hade tendens åt det håll som de flesta svaren låg, exempelvis om 15 av svaren var externa och 
11 av svaren interna antogs personen visa tendens att ha varit externt orienterad. 

För att inte röja identiteten på de intervjuade har åldern rundats av till jämna år i 
resultatdelen, även födelseår har rundats av i förekommande fall.  
 
 

Resultat 
 
De olika områdena presenteras i teman. Tema 1: Upplevelsen av att bli arbetslös, Tema 2: 
Locus of control, Tema 3: Känner sig diskriminerad på grund av ålder, Tema 4: 
Arbetsgivarens förklaring till avsked/Orsak till arbetslöshet, Tema 5: Framtidsutsikter. De 
olika temana har sedan fått underrubriker. En kort presentation av de intervjuade männen där 
också deras orientering på LoC-skalan redovisas. Den första siffran avser internt orienterade 
svar och den andra siffran avser externt orienterade svar. Samtliga intervjuade har fått ett 
nummer, t.ex. IP följt av en siffra mellan 1 och 9.  

IP 1 hade en aktiv fritid och höll sig sysselsatt trots arbetslöshet. Han hamnade på mitten 
på LoC-skalan med 13/13. Kände sig diskriminerad p.g.a. sin ålder. Arbetslös genom att 
arbetsplatsen omorganiserades. Hade kanske jobb på gång. 

IP 2 kände maktlöshet gentemot Arbetsförmedlingen. Han blev internt orienterad på LoC-
skalan med 18/8. Kände sig diskriminerad p.g.a. sin ålder. Blev arbetslös genom att 
arbetsplatsen omorganiserades. Hade positiv framtidssyn. 

IP 3 kände sig jagad av Arbetsförmedlingen. På LoC-skalan blev han externt orienterad 
med 10/16. Han kände sig diskriminerad p.g.a. sin ålder. Blev arbetslös genom att 
arbetsplatsen omorganiserades. Hade negativ framtidssyn. 

IP 4 upplevde ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen. Han blev internt orienterad på 
LoC-skalan med 16/10. Han upplevde sig inte diskriminerad p.g.a. ålder då hans arbetslöshet 
grundar sig i sjukskrivning. Han ville gärna ha ett jobb igen, men av okvalificerat art.  

IP 5 hade en aktiv fritid. Han blev internt orienterad på LoC-skalan med 20/6. Han 
upplevde sig diskriminerad p.g.a. sin ålder. Han blev uppsagd p.g.a. arbetsbrist. Hade positiv 
framtidssyn. 

IP 6 upplevde obehag av att vara arbetslös, kände av utanförskap. Han blev internt 
orienterad på LoC-skalan med 18/8. Han upplevde sig diskriminerad p.g.a. sin ålder. Han blev 
uppsagd p.g.a. arbetsbrist. Hade positiv framtidssyn. 

IP 7 tyckte det svåraste var att få ekonomin att gå ihop. Han blev internt orienterad på 
LoC-skalan med 17/9. Han upplevde sig diskriminerad p.g.a. sin ålder. Han blev arbetslös när 
företaget såldes. Väntade på pension. 

IP 8 obehag av att vara arbetslös, kände av utanförskap. Han hamnade på mitten på LoC-
skalan med 13/13. Han upplevde sig diskriminerad p.g.a. sin ålder. Blev arbetslös efter att ha 
gjort konkurs. Positiv framtidssyn. 
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IP 9 hade en aktiv fritid. Han blev internt orienterad på LoC-skalan med 18/8. Han 
upplevde sig diskriminerad p.g.a. sin ålder. Arbetslös p.g.a. att han avslutade det egna 
företaget. Väntade på pension. 
 
 
Tema 1: Upplevelsen av att bli arbetslös 
 
Få hjälp. Bemötandet från Arbetsförmedlingen togs upp av alla intervjuade. Det fanns starka 
reaktioner. Bl.a. handlade det om de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som 
Arbetsförmedlingen erbjöd sina kunder. En upplevde att han inte fick någon hjälp alls förrän 
det var 100 dagar kvar av stämplingsperioden, då blev han erbjuden en 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd, men ingen hjälp att söka jobb. Två av dem tyckte de var för 
gamla för Arbetsförmedlingens kurser, de ansåg att det fanns de som hade bättre nytta av 
dem. 
 

”Du jag kan, jag måste ju faktiskt tillägga det här att så här ser det ju ut från AF, jag 
menar, jag gick, man har ju 350 dagar, och när det var 100 dagar kvar på stämplingen, 
då först fick man höra något från AF! Inte ett ord, alltså jag menar, jag anmälde mig 
arbetslös första dagen, men det hände ingenting på de 250 första dagarna!” (IP 9) 
 
”Praktikkurs tror jag det heter. Genom Arbetsförmedlingen, jag har blivit ditskickad 
alltså. Det tycker jag är lite fyrkantigt. Skicka en som har ett halvår kvar (till pension) 
på en sådan kurs. Det måste ju finnas de som har bättre behov av det.” (IP 7) 
 
(Intervjuaren: Känner du att du har makt att påverka din situation som arbetslös?) 
”Nästan ibland så upplever man sig som rättslös. Det är det nog kanske fler än jag som 
har känt. Men naturligtvis så får man en anvisning och då får man ju gå dit, oavsett om 
det är ett hjärndödande ställe. Du ska dit för att få de där pengarna.” (IP 2) 
 
”Nej, så länge man är inskriven i a-kassan så då är man ju styrd liksom.” (IP 5) 

 
Kravnivå. Två av nio berättade om Arbetsförmedlingens kravnivå på dem och att de kände av 
en hotbild bakom Arbetsförmedlingens agerande. De var rädda att bli av med den ekonomiska 
ersättningen. Sex av nio nämnde ordet ”jagad” och ”attack” när de beskrev bemötandet från 
Arbetsförmedlingen. De tyckte också att kraven från arbetsmarknaden var höga. 
 

”Jag måste säga att jag gick nog mest på den där kursen för att ha något att göra, och 
säger man nej då kan Arbetsförmedlingen gå till motattack. De kan ju hota med att dra 
in bidragen.” (IP 8) 
 
”Men jag tar ju jobbet, jag känner att jag måste följa systemet. Jag står ju till 
arbetsmarknadens förfogande, jag måste ta ett jobb om jag får ett.” (IP 1) 
 
”Trilskas man då med a-kassan så här och inte ställer upp på någonting, blir man ju 
struken bara. Då vill man inte ha med mig att göra.” (IP 5) 
 
”Jag tycker den är, jag vet inte vad jag ska svara där riktigt, men emellanåt så tycker 
jag att de liksom jagar en lite väl mycket. Och det är klart de har väl sina direktiv, ju 
längre man har varit arbetslös att…, men många gånger när de pratar om saker och ting 
då tycker jag att de inte riktigt vet vad det pratar om.” (IP 3) 
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”Kravnivån från arbetsmarknaden är för hög.” (IP 6)  
 
”Inte är den låg precis, det kan jag inte säga för att de, jag menar, så fort det är 
någonting så jagar de mig.” (IP 9) 

 
Positivt bemötande. Det var inte alla som tyckte att de blev illa bemötta av 
Arbetsförmedlingen. Två av nio berättade om vilket bra samarbete de hade och hur bra de 
kom överens med sin handläggare. 
 

”Det är bara positivt, jag tycker jag blir väldigt väl bemött och trots, jag inser jag ju att 
de har en svår arbetssituation, det har aldrig lyst igenom att de är stressade. Det är rätt 
otroligt tycker jag.” (IP 4) 

 
Stöd från vänner och familj. De intervjuade hade två olika sätt att hantera arbetslösheten på 
och också olika sätt att göra det bästa av sin dag. Sex av de intervjuade poängterade att det var 
viktigt att ha vänner och familj som stöttade när det skett stora omställningar. Sex av nio hade 
en aktiv fritid med föreningsengagemang och ansåg att det var viktigt att ha något att göra när 
de inte längre hade ett arbete att gå till. För dem som inte var aktiva i föreningar hade 
trädgårdar, anhöriga och vänner stor betydelse.  
 

”Och det är säkert. Just det här att man har någonting förutom jobbet då så, det är en 
väldigt bra grej. Om man vare sig har jobbet eller någonting för övrigt, då är det nog 
knepigt … ingenting att falla tillbaka på.” (IP 2) 
 
”Jag jobbar ju mycket inom HSB, bostadsrättsföreningen, ordförande där så jag har ju 
väldigt mycket att styra och ställa med nu också, så jag känner mig inte som arbetslös.” 
(IP 4) 
 
”Nej, jag har sysselsättning på fritiden så jag klarar mig.” (IP 5) 

 
 
Tema 2: Locus of control  
 
Resultaten från LoC-enkäten visade att 6 intervjuade av 9 var internt orienterade. (Se tabell 
1). Dessa var IP 5, IP 9, IP 2, IP 6, IP 7 och IP 4. IP 3 var externt orienterad. IP 1 och IP 8 
hamnade på mitten av skalan internt/externt orienterad. För dem blev det ingen övervikt åt 
något håll. Personernas orientering på skalan är markerad med bokstaven X och mitten på 
skalan är markerad med bokstaven M. Då det blev 26 påståenden kvar efter att några strukits, 
kom M att hamna mellan nummer 13 och nummer 14.  

Då 6 personer blev internt orienterade, 2 personer hamnade på M och 1 person externt 
orienterad så kunde resultatet inte anses stödja frågan om att långtidsarbetslösa män 55+ i 
denna studie var mer externt orienterade i sin LoC. Inte heller att en person skulle ha lättare 
eller svårare att få ett jobb och behålla det efter att ha varit arbetslös en tid fick något stöd. 
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Tabell 1. Männens placering på en LoC-skala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tema 3: Förekomst av åldersdiskriminering 
 
Negativt om ålder. Åtta av nio angav åldern som orsak till att de inte fick något jobb. De 
uttryckte att de kände sig ratade på grund av sin ålder. De berättade om frågor de fått av 
arbetsgivare när de ringde på ett annonserat jobb, frågor som de kopplade till sin ålder. 
Arbetsgivarna svarade ofta rakt ut att de hade tänkt sig någon yngre när männen angav sin 
ålder. Detta ledde till att de inte ville avslöja sin ålder för att ha en möjlighet att få vara med i 
gallringen vid en rekrytering. 
 

”Det är någon åldersgrej i Sverige, alltså har man passerat 50 så är man inte värd något 
längre liksom, har inga kunskaper. Och nu i dessa tider som råder så är de väl oroliga 
för att man ska bli sjuk, att kroppen inte pallar.” (IP 2) 
 
”Man skriver aldrig ut personnumret på den där lappen, det går inte, då slänger de den 
åt sidan.” (IP 2) 
 
”Om man utlämnar åldern då har jag märkt att de har en tendens att säga att ’ja skicka 
in din ansökning så får vi titta på den’. Säger man sin ålder då är det vanligare att man 
får den här ’ja, det kanske inte är någon större idé för vi har fått så väldigt många 
ansökningar’.” (IP 8)  
 
”Ja, på grund av ålder så tycker jag att man är mer eller mindre ratad ... Ja för att de har 
ju den inställningen många, att har man kommit upp i åren, då är man ju körd.” (IP 3) 
 
”Det är ju olika på företagare. En del de, när de får reda på ålder då är det kalla handen 
direkt, och en del alldeles som tar det lite finare, de uttrycker sig lite, lindar in det i 
bomull bättre, men budskapet är väl ofta det samma. Jag menar om jag pratar med en 
arbetsgivare och de kan säga att ’vi kan tyvärr inte ta in någon, vi hör av oss om vi kan 
ta in folk’. Det är ju ett fint sätt att linda in det också, då behöver de ju inte direkt 
avvisa en.” (IP 3) 

 
Att få svar. Fem av nio upplevde att de inte fått svar av arbetsgivarna. Fick de endast några få 
svar, kopplade de det till sin ålder. Fick de jobb var det oftast tidsbegränsade jobb. De trodde 
att arbetsgivarna ansåg det vara för dyrt att anställa en person för att lära upp som sen ska gå i 
pension.  
 

LoC-skala över fördelning av de nio intervjuade. M = mitten. 
 
Internt lokaliserad kontroll                      Externt lokaliserad kontroll 
 
   --- --- --- --- --- ---X--- ---X---X---X--- --- ---MX--- --- ---X--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

IP5          IP9       IP7    IP4           IP1                IP3 
               IP2                                  IP8 
               IP6    
   



 - 11 - 

”Det känns ju så meningslöst när man söker jobb efter jobb och så hör man ingenting 
alls. De är alltså urdåliga på att svara. Ja, vad ska man säga, 75% svarar ju över huvud 
taget inte!” (IP 8) 
 
”Men sen sist nu när det blev slut på praktiken här då sa hon ju det hon som hade hand 
om anställningarna då att hon skulle ju höra av sig om det vart något. Ja du har ju mina 
papper, de ligger här, sa jag, men jag har inte hört något av henne.” (IP 3) 
 
(Intervjuaren: är du väldigt aktiv med att skicka ansökningar?) 
”Jag har gjort det. Massor. Men det är väldigt få svar. Och de svar jag får, då är jag för 
gammal.” (IP 9) 
 
”Man är för gammal … Ett skuttjobb kan man ju hitta på ett tag, det går säkert, men ett 
års jobb … det hittar jag inte, det finns inga.” (IP 5) 
 
”Det är dyrare att anställa en äldre person, dom pratar ju om att det är lättare att lära 
upp en ung person, de verkar inte vara intresserade av den erfarenheten man har.” (IP 
1) 
 
”Arbetsgivarna vill ha någon de kan köra med.”(IP 6) 
 
”Nej, jag har inte mött någon som, på något otrevligt sätt. Jag har fått trevliga brev sen 
jag skickat presentationsbrev. Du kan ju tänka dig att söka jobb på t.ex. Netto i 
Västerås så blev jag ju anmodad av. Hon sa ju det; skicka! Ja, 740 brev hade de fått! 
Och ändå, jag fick ett svar! Jag tror inte att de har öppnat alla ens! Nej, man jag fick 
svar, och det var ju positivt.” (IP 9) 

 
Om ekonomiskt stöd. Två av dem hade, när de pratade med arbetsgivare, nämnt 
Arbetsförmedlingens system med ekonomiskt stöd till arbetsgivare. Arbetsgivare menade att 
de var för gamla för att kunna få jobb p.g.a. arbetstempot. En av dem var orolig för att 
arbetsgivaren skulle tänka illa om honom om han nämnde något om ekonomiskt stöd till 
arbetsgivaren. De kände sig utpekade av Arbetsförmedlingen för att arbetsgivaren blev 
erbjuden bidrag om de fick jobb. 
 

”Jag har nämnt vid något tillfälle när jag sökt jobb att det finns pengar, då svarar de att 
’det gäller att hänga med’… Kommer du och söker ett jobb, och säger ’Du kan få så 
och så många hundra kronor för mig’, då börjar de fundera ’Vad är det för fel på den 
där då’!” (IP 2) 
 
” Men nu hörde jag en tjej där uppe, men hon hade väl sökt något jobb och pratat med 
någon annan där, och då de verkade inte så intresserade när de får höra att man varit på 
ett sådant där ställe (om Samhall). Jag tyckte det lät så på henne att det var fördomar. 
Det kan ju vara så att i och med att man har varit på ett sådant ställe då kan det ju 
kanske bli så att man är inte så attraktiv.” (IP 3) 
 
”Nu går jag ju på bidrag och arbetsgivaren gör ju ingen, eller har inte egentligen, tror 
jag, något utlägg, inte ens på den här anställningen då. Och det känns väldigt skönt, för 
då vet jag att allt det jag gör och betyder det har jag ju fått uppskattning för, det är 
plusposter hela tiden.” (IP 4) 
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Tema 4: Arbetsgivarens förklaring till avsked / Orsak till arbetslöshet 
 
Om att bli arbetslös. Intervjuerna visade på olika sätt att förlora ett arbete. Vid närmare 
genomgång framkom att företagen låtit äldre personer sluta när företaget utvecklats, 
expanderat och börjat använda sig av nyare teknik. Samtliga nio intervjuade gav inblick i hur 
det kan gå till. Vanligast var att arbetsgivaren angav arbetsbrist som orsak till avsked. De 
intervjuade hade känslan av att företagen hellre satsade på att nyanställa yngre som var 
färdigutbildade, än att vidareutbilda de som redan fanns i företaget.  
 

”Jag har jobbat i en bransch där det bara varit 100 stycken som gjort sånt jobb i 
Sverige, och det har jag hållit på med 30 år, det finns inte längre kvar under de 
formerna som när jag jobbade. Nu ska man vara egen företagare. Det kändes som ett 
svek, vi som hade jobbat så länge.” (IP 1) 
 
”Det är, det var ganska naturligt, rationalisering kallas det, och det är nog många i min 
ålder som har råkat ut för samma sak, att jobbet försvinner och vi visste ju flera år i 
förväg att vi skulle bli friställda.” (IP 2) 
 
”Jag var där i över 36 år så att allt jobb som jag gjort över huvud taget på en tidning är 
ju borta, det är ju bortrationaliserat, idag är det ju bara datorer till allting, det ser ju ut 
som ett kontor idag när man kommer in på en tidning.” (IP 3) 
 
”Jaha. Ja, det är ju ja... som man populärt säger nu att man gick in i väggen, jag var ju 
hårt arbetsbelastad.” (IP 4) 
 
”Ett nytt bolag fick kontraktet för de var billigare, och mitt företag som jag jobbade hos 
fick inte jobbet i fortsättningen, och jag vart uppsagd utav arbetsbrist.” (IP 5) 
 
”Orsaken var arbetsbrist. Var ingenjör inom bygg. Jobben tar slut, företag lägger ner 
och kommuner drar ner.” (IP 6) 
 
”Ja, jag jobbade inom samma företag sen 1955, så jag har jobbat 47 år när företaget 
liksom såldes över en semester och plundrades, så jag hade inget jobb att komma 
tillbaka till.” (IP 7) 
 
”Första gången jag blev arbetslös så, så berodde det på att företaget gick i konkurs. Och 
nu senast jag blev arbetslös, då var det på grund av att budgetutrymmet inte räckte.” (IP 
8) 
 
”Hur det gick till? Ja, det gick till på det sättet att jag hade en liten affär som... ja, den 
gick runt men det blev inga pengar över, och då beslutade jag att lägga ner den. Och på 
den vägen är det nu.” (IP 9) 
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Tema 5: Framtidsutsikter  
 
Besvikelse. Flera gav uttryck för en slags uppgivenhet när framtiden kom på tal. Två av nio 
var besvikna över att det inte fanns några jobb att söka. Deras enda chans att få jobb var att 
Arbetsförmedlingen gav dem ett. 
 

”Jag får inge jobb.” (IP 9) 
 
”Jag har inga idéer, det finns ju inga jobb.” (IP 1) 

 
Om att få nytt jobb. Sex av nio tyckte inte att det var angeläget att få nytt jobb. Fyra av dem 
sade i intervjuerna att de såg fram emot och längtade efter den dag de kunde ta pension. Fem 
av nio sökte inga jobb, var inte aktiva att presentera sig mot företagen och tyckte inte att det 
var angeläget att få ett nytt jobb den tid som var kvar oavsett om det var sex månader eller 
flera år kvar. 
 

(Intervjuaren: Är det viktigt för dig att få ett nytt jobb?) 
”Nej, inte så viktigt nu att få jobb, men det vore kul.” (IP 6) 
 
” Nej, det är inte viktigt. Jag har ju bara 5 månader kvar, hinner knappt börja på ett 
jobb.” (IP 7) 
 
”Nej, därför att jag tänker ta förtidspension.” (IP 9) 
 
”Vid 61 kan man ju ta pension, den tanken finns ju ändå med som ett alternativ … Det 
är ju en försörjningsfråga också, men då vore man ju fri, då är man en riktig 
pensionär.” (IP 4) 
 
”Ska jag vara ärlig så ska jag inte ha någonting, jag har jobbat färdigt har jag sagt, 
eftersom jag är 63 år. Jag är inte intresserad av att söka något jobb nu och komma ut 
någonstans och börja jobba i 2 år till, det är 65 jag ser fram emot nu. Sen är man fri va, 
sen kallas det ju pension.” (IP 5) 

 
Dålig ekonomi. Tre av nio sa att anledningen till att de sökte jobb igen var ekonomin. De 
måste jobba för att få det att gå ihop ekonomiskt. De angav ekonomin som det som var svårast 
med att vara arbetslös. Fyra av nio klarade ekonomin tack vare partnerns inkomst. 
 

”Det var ju synd att det inte gick, pengarna räckte inte. Börsen ville inte som jag ville, 
så att nu är jag tvungen att börja jobba igen, det gäller att få det att gå ihop alltså, det är 
de det handlar om.” (IP 1) 
 
(Intervjuaren: Vad tycker du är svårast med att vara arbetslös?) 
”Ja, det är väl i så fall ekonomin då.” (IP 7) 
 
”Man vill ju ha en slant i månaden, det är ju a-kassan det handlar om, man måste ju få 
de slantarna annars går det ju inte runt.” (IP 5) 

 
Jobb till ungdomar. Tre av nio ville att jobben som fanns skulle gå till ungdomarna istället. 
De ville se att Arbetsförmedlingen jobbade mer intensivt med de yngre istället för att, som de 
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sa, ”jaga” de äldre. Det fanns också frustration över att det var svårt att konkurrera med de 
unga om jobben. 
 

”Jag vill hellre att mina barn får jobb än att jag får jobb.” (IP 1) 
 
”Det vore bättre om de där yngre fick något. Det är ju de som ska ta över. Jag har ju 
gjort mitt.” (IP 3) 
 
”Den branschen kan jag men, jag menar livsmedel. Det är ju givet att de sätter en 25-
åring före en 60-åring. Om man säger att vi har en, jag kan väl dra till med en 30 år 
som kanske har 10 års erfarenhet inom livsmedel och den går ju före, självklart.” (IP 9) 
 
”De ska ha yngre människor, de vill nog inte satsa direkt på de äldre. Och det är klart, 
det förstår jag också för att skulle jag ha ett företag och anställa folk, och satsa på 
någon utbildning och lära upp, då vill man ju ha valuta för pengarna. Det får de ju inte 
när man har bara några år kvar till pension alltså, de får inte ut det på samma vis.” (IP 
3) 

 
Delaktighet. Sex av nio ville jobba och tyckte att det var viktigt att få vara en del av 
samhället. De jobb de sökte var oftast av administrativ art och helst utan ansvar och krav på 
prestation. Här kom också fram positiva åsikter om det system av ekonomisk hjälp till 
arbetsgivare som Arbetsförmedlingen kunde erbjuda.  
 

”Men jag går ju också på bidrag. Det är ju väldigt viktigt för mig, jag skulle inte ta det 
här om inte min arbetsgivare hade haft ekonomiskt stöd för det för då skulle jag känna 
pressen att jag måste prestera någonting.” (IP 4) 

 
Framtiden. Två av nio vägrade oroa sig för framtiden. De tog dagen som den kom. De tog ett 
jobb om de blev erbjudna och såg hoppfullt på framtiden. De menade att det var osunt att gå 
omkring och oroa sig. Två av männen accepterade situationen och såg sin arbetslöshet som en 
naturlig del av utvecklingen i samhället. Flera ansåg sig ha jobb på gång eller menade att det 
nog snart dyker upp något. 
 

”Man kan inte fundera över hur det ska gå i framtiden, det går inte, då blir man ju 
knäckt, man gör sig en otjänst. Det kanske blir mera jobb till våren. Det har jag faktiskt 
nästan funderat lite på, om det inte ska kunna dyka upp någonting.” (IP 2) 
 
”Förväntningar. Ja, det är ju att om vi ska komma fram till någon lösning. Och vad den 
lösningen är, om det är att jag skulle, vi skulle kunna hitta ett jobb tillsammans.” (IP 4) 
 
”Jag får pension. Det är både gott och ont. Det är inte så roligt att bli så gammal heller.” 
(IP 7) 

 
 

Diskussion 
 
Studien handlar om arbetslöshet hos män som befinner sig i slutet av sina yrkesverksamma år. 
Den forskning som denna studie relaterar till omfattar personer i åldern 18 till 68, men 
omfattar sällan personer som är över 55 år, därför anser jag att det finns en kunskapslucka här. 
Forskningen fokuserar främst på hälsa och stress (Frost & Clayson, 1991; Halvorsen, 1998; 
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Mallinckrodt & Bennett, 1992; Millet & Sandberg, 2003). Förekomst av åldersdiskriminering, 
framtidsutsikter, orsak till att de blivit arbetslösa är teman. De intervjuade har tagit ställning 
till ett antal påståenden i ett LoC-test. Studien har genomförts i en mindre mellansvensk stad. 
Under intervjuerna framkom åsikter kring bemötande och vilka Arbetsförmedlingen 
egentligen borde lägga fokus på. LoC-testet visade att förmåga att få nytt arbete inte påverkas 
av en persons LoC. Några av dem ser fram mot ålderspension, några vill ha jobb av både 
ekonomiska och sociala skäl. Deras syn på framtiden är positiv, men de inser att det är hård 
konkurrens om jobben och att det kommer att bli svårt att få ett jobb. Annat som kom fram 
under intervjuerna handlade om att känna sig jagad av Arbetsförmedlingen och att bli utan 
ersättning från a-kassan.  
 
 
Tema 1: Upplevelsen av att vara arbetslös 
 
Rosenthal och Jacobsson i Henriksson och Nyberg (2007) har tagit upp fenomenet 
självuppfyllande profetia. Begreppet menade de innebär att om omgivningen har förutfattade 
åsikter om arbetslösa som t.ex. lata så kan arbetslösa anpassa sitt beteende till det så att 
uppfyller omgivningens förväntningar. Att de arbetslösa själva upplever sin förmåga att få 
nytt jobb som låg kan påverka deras möjligheter negativt. De går in i jobbsökandet med 
fördomar om att de inte kommer att få något jobb och att de inte kommer att lyckas. Om en 
arbetslös själv tror att han är för gammal för att få jobb så kommer han heller inte att få det för 
tron påverkar hans beteende som påverkar utfallet, och han kommer att skylla på åldern 
eftersom det är så han väljer att se det. Här kan arbetslösheten bero på andra faktorer, men 
som han väljer att inte se. Det kan göra att de känner sig diskriminerade på grund av sin ålder. 

Mallinckrodt och Bennet (1992) fokuserade på samma grupp som det görs här. De 
studerade en grupp människor som de kallade ”dislocated workers”. Med detta begrepp 
menade de personer som haft en stabil anställning som förväntats hålla till pension. Personer 
som blivit uppsagda och hade obefintlig chans till återanställning. Och personer som hade 
svårt att hitta nytt jobb med befintliga färdigheter. Alla tre kriterierna stämmer in på flera av 
de nio män som intervjuats här. Flera av dem har jobbat på samma ställe i upp emot 30 år och 
hade inte väntat sig arbetslöshet nu. De hade känt sig trygga i sin anställning och trott att den 
skulle vara fram till pension. Precis som för ”dislocated workers” hade de jag intervjuat 
obefintlig möjlighet att bli återanställda, eller kom att få svårt att få ny anställning med de 
kunskaper de hade. Flera berättade om dålig ekonomi och stress. Både upplevelsen av att 
känna sig jagad av Arbetsförmedlingen, dålig ekonomi, utanförskap och svag tro på att få 
jobb igen kan ses som stressfaktorer. Pressen från Arbetsförmedlingen att göra som de säger, 
annars förlorar de ersättningen, är en stark stressfaktor. Männen hade ett stort behov av att få 
prata om det som hänt dem. Det vore intressant att göra Mallinckrodt och Bennets studie i 
Sverige på gruppen män 55+ och se om socialt stöd har någon positiv inverkan på förmågan 
att hitta ett nytt jobb då de själva berättat i intervjuerna hur mycket vänner och familj betytt 
för deras psykiska hälsa.  

Ett område som det forskats på är upplevd stress. Frost och Clayson (1991) har i sin studie 
fått stöd för att stress ökar signifikant hos personer som upplevt en stor livsförändring. 
Halvorsen (1998) kom fram till liknade resultat i sin studie om vikten av att ha arbete. Hans 
slutsats blev att det är bättre att ta ett jobb, vilket som helst, än att vara utan jobb. Några av de 
som här intervjuats har mått dåligt av att ha blivit arbetslösa eller hade gamla kollegor som 
mått dåligt. De uttryckte en känsla av utanförskap. De menar att de stod utanför samhället och 
inte var till någon nytta för någon och att den känslan var jobbig. De berättade också om 
attityden från samhället som sa att alla ska jobba och att de känner av pressen från samhället. 
De känner sig jagade av Arbetsförmedlingen pga. alla krav som ställs på dem. De berättade 
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om att sakna den sociala kontakten med arbetskamraterna. Det var betydelsefullt för de här 
männen att ha ett jobb, även om flera av dem gärna gick i pension istället. Alla de beskrivna 
känslorna kan klassas som stress vilket skulle kunna bekräfta tidigare gjorda studier om att en 
stor livshändelse/arbetslöshet ökar upplevd stress hos dessa personer. 

Liksom för de som varit med i Mallinckrodt och Bennetts (1992) studie så betyder stödet 
från familjemedlemmar mycket för att vardagen ska bli dräglig. Sex av de intervjuade 
poängterade att det var viktigt att ha vänner och familj som stöttade när det skett så här stora 
förändringar i tillvaron. 

I enlighet med Mallinckrodt och Bennet (1992) så har i denna studie fokus legat på 
personer som hade arbetat länge och hade förväntat sig att få stanna till pension. Dessa 
personer kallar de för "dislocated workers" och det begreppet passar bra in på dem som 
intervjuats i denna studie. Då jag fokuserat studien på likartade grupper så är det intressant att 
se att de fått stöd för att de med bra stöd från familjen var mer internt orienterad i LoC. Tyvärr 
ligger studiens fokus på att mäta LoC och inte upplevelsen av arbetslöshet. 

Precis som Nordenmark (1999) redogör för i sin rapport så visar även min undersökning att 
arbetslösa i allmänhet saknar att ha ett jobb av psykologiska skäl. I studien anges att 60% 
tycker kollegor är viktigt, 63% tycker det är viktigt med meningsfull aktivitet, medan 35% 
menar att pengar är viktigt. Flera av männen säger i intervjuerna att de saknar arbetskamrater 
och att det är viktigt att fylla tiden med meningsfull sysselsättning, annars skulle de må 
psykiskt dåligt. De som ger ett friskt intryck i intervjuerna är de som ägnar sig åt föreningsliv 
och fritidsaktiviteter såsom hundar, trädgårdsodling och barnbarn. Att kontakten med kollegor 
är viktig och mycket saknad hos arbetslösa bekräftas av såväl min som Nordenmarks (1999) 
studie. 

Tvärt emot vad Malen och Stroh (1998) har kommit fram till så behöver gruppen män 55+ 
mer hjälp och personligt stöd än andra arbetssökande efter vad som kommit fram i denna 
studie. Till viss del ersatte männen arbetet med fritidssysselsättningar, men när det kom till att 
söka jobb var inte ens alla aktiva med att söka jobb. På den punkten skulle de behöva mer 
stöd. Männen berättar om att de blir ivägskickade på kurser som inte leder till något. De vill 
ha konkret hjälp med att hitta ett jobb så de kan säga adjö till Arbetsförmedlingen. 
 
 
Tema 2: Locus of control 
 
Det finns ingenting i denna studie som tyder på att svårigheten att få nytt jobb har något 
samband med LoC. Andra studier har också visat att samband saknas (Frost & Clayson, 1991; 
Goldsmith & Veum, 1996). I några få fall fanns en tendens att de intervjuade skulle 
kategoriseras som externt orienterade, men de flesta var med god marginal internt orienterade 
avseende LoC. LoC har dock i denna studie inte satts i relation till den tid de varit arbetslösa, 
kanske finns det samband där, men fokus var inte på det i denna studie. 
 Intressant är att 6 av 9 var klart internt orienterade när de svarade på enkäten, men 8 av 9 
angav ålder som en orsak till att de inte får ett nytt jobb. Vad jag kan se kan ålder räknas som 
ett externt orienterad LoC eftersom en person inte kan påverka den. Visst kan en person vara 
ungdomlig till sitt sätt men det ändrar inte de första siffrorna i personnumret. Vändningen i 
orienteringen av sin LoC är intressant att diskutera också i validitetssyfte. Det intressanta är 
att LoC-enkäten inte fick någon relevans eftersom nästan alla visade sig vara mer eller mindre 
internt orienterade. Dock vände det hela när frågan om varför de intervjuade inte fick något 
nytt jobb kom upp, då angav åtta av nio deltagare sin ålder som orsak till att de inte kunde få 
nya jobb, vilket kan ses som extern orientering. 

Det är också tydligt att LoC är avhängigt vilket sammanhang det sätts in i. De 
forskningsartiklar jag läst som har med LoC som en huvudsaklig variabel har ungefär hälften 
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inget stöd för den och hälften har stöd för att LoC har betydelse. Dock har jag inte läst två 
studier som testat samma saker och kan därför inte säga definitivt vad som gör att resultaten 
blir som de blir. LoC-test är känsligt för variationer och situationer, ett för allmänt hållet test 
fungerar inte i ett sammanhang som i denna studie. Påståendena måste vara mer 
specialiserade för att resultatet ska kunna vara användbart. Dessutom varierar svaren hos 
individerna som svarat beroende på hur de för tillfället mår, om de nyss fått pengar på kontot 
eller om pengarna precis tagit slut, andra stressorer som familjesituation kan också påverka 
svaren i olika riktningar. Som exempel kan nämnas att IP 5 var på LoC-skalan klart internt 
orienterad, men i svaren i intervjun så ger han ett ganska negativt intryck. Han känner sig 
styrd och jagad av Arbetsförmedlingen och tror inte att han kommer att få ett nytt jobb. 
Egentligen vill han inte ha ett nytt jobb heller, han tycker att han arbetat klart och går och 
väntar på pension. Kanske är det tanken på att snart gå i pension som gör honom så positiv på 
det allmänt hållna LoC-testet. Ett exempel till är att IP 3 som är mest externt orienterad på 
LoC-skalan av alla intervjuade inte egentligen skiljer sig i svaren från IP 5. De känner sig 
båda diskriminerade pga. ålder och har båda sagts upp från sina arbetsplatser.  

Arbetsförmedlingen har en självskattningsskala för sina kunder där de får ranka sin 
förmåga att få jobb från 1 till 10. Den skalan används inte här men de intervjuade refererar till 
den i intervjuerna. Att de själva upplever sin förmåga att få nytt jobb som ganska lågt kan 
påverka deras möjligheter negativt då de går in i jobbsökandet med fördomar om att de inte 
kommer att få något jobb, att de inte kommer att lyckas. 
 
 
Tema 3: Förekomst av åldersdiskriminering 
 
Sex av nio av de intervjuade var internt orienterade i sin LoC när de svarade på enkäten, men 
8 av 9 angav ålder som en orsak till att de inte fått nytt jobb. Deras hänvisning till åldern 
räknades som en extern orientering eftersom den inte kunde påverkas. Enligt Furåker och 
Johansson i Holm (2006) är risken för äldre att bli arbetslösa större än för unga då unga är 
mer flexibla och anpassningsbara. Vid rationaliseringar blir det färre personer som ska vara 
högre utbildade för att klara jobbet än tidigare, då får de som har lägst utbildning och de som 
har inaktuella kunskaper lämna arbetsplatsen. En av männen i studien säger att det krävs 
utbildning för att kunna ta ett städjobb, vilket kan illustrera hur arbetsmarknaden ser ut idag. 
Att ha fel kompetens är nog en större orsak till arbetslöshet hos 55+ än själva åldern i sig. 
Konkurrensen vid ett anställningsförfarande blir för hårt för dem som har en gammal 
utbildning.  

Jag tror också att det kan handla om att de äldre arbetslösa inte är vana att söka jobb och 
därför inte klarar av att kommunicera sina kunskaper till arbetsgivaren. När arbetsgivaren inte 
får veta hela den sökandes kompetensområde och omfattning så kan den inte veta om den 
sökande är lämplig för jobbet och sorteras bort under rekryteringen. Kompetens som inte 
presenteras noga i den sökandes CV finns inte. De intervjuade känner sig därmed ratade av 
tänkbara arbetsgivare och tolkar det som att det beror på åldern. Kan de intervjuades 
erfarenheter sammanfattas som åldersdiskriminering i så fall? Sedan första januari 2009 är det 
olagligt för arbetsgivaren att missgynna någon genom att behandla den sämre än någon annan 
arbetssökande till samma tjänst och med likvärdiga meriter. 

Som en motvikt har det under de senaste åren dykt upp bemanningsföretag som enbart 
vänder sig till seniorer och de som är 40 år fyllda (t.ex. GoVeteran, SeniorProffsen, 
Seniorjobb Norden AB m.fl.). En positiv utveckling i ett samhälle där människan mer och mer 
blir en slit-och-släng vara. 

Frågan är om de intervjuades erfarenheter kan sammanfattas som åldersdiskriminering, det 
är olagligt för arbetsgivaren att säga rent ut säga att de hade tänkt sig en yngre sökande för 
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tjänsten om det inte ställs speciella krav för att personen ska klara av arbetet. Däremot kan en 
annons läsas som om en yngre sökande är önskvärd då det kan stå ”pigg”, ”flexibel”, 
”karriärsugen” osv.  
 
 
Tema 4: Arbetsgivarens förklaring till avsked/orsak till arbetslöshet 
 
Omorganisation och utveckling av företagets verksamhet verkar vara en vanlig orsak till att de 
intervjuade fått gå från sina jobb. Två av de intervjuade har blivit arbetslösa den vägen, IP 1 
och 2. Vid utveckling av ett företag kan de äldres kunskaper bli gammaldags. Avsaknad av 
rätt sorts kunskaper gör det dyrt och resurskrävande för ett företag att omskola personal som 
redan finns. När arbetsmoment datoriseras behövs inte lika många anställda längre. Vissa jobb 
som tidningstryckeri t.ex. görs idag helt i datorn, förr var det ett hantverk att pilla typerna på 
plats i stora ramar som sen användes i trycket. Det nya sättet går fortare och är billigare och 
helt plötsligt behövs inte lika många anställda samt att de som funnits har gammaldags 
kunskaper som inte längre behövs. På detta är IP3 ett exempel. En arbetsbrist uppstår som 
arbetsgivaren kan utnyttja för att säga upp personal. Ett annat sätt att utveckla ett företag är att 
jobb som tidigare gjorts i egen regi läggs ut på entreprenad, de som varit anställda sägs upp 
samt uppmanas att starta eget, här är IP 5 exempel. Ett företags sviktande ekonomi är också 
en orsak till uppsägningar som i IP 6 och 8:s fall där företaget inte haft råd att ha dem kvar. 
Gemensamt för de intervjuade i de fallen är att de känner sig svikna av arbetsgivarna, för som 
de säger ”vi som hade jobbat så länge”.  

Att anställa yngre personer som redan är utbildade, och som stannar längre i företaget, gör 
att arbetsgivaren slipper stå för utbildningskostnaderna samt att han får en föryngring i 
företaget. De tror i alla fall de som här blivit intervjuade. Att de sorterats bort för att det de 
inte kan konkurrera med de yngre längre.  

Två av männen, IP 8 och 9, hade drivit eget företag och avslutat det eller gått i konkurs när 
lönsamheten blev dålig. Det är också det en väg till arbetslöshet. Just de här två männen hade 
en mer positiv syn på framtiden och trodde sig veta att de hade jobb på gång. 
 
 
Tema 5: Framtidsutsikter  
 
Flera av de intervjuade uttryckte uppgivenhet när framtiden kom på tal. Två av nio var 
besvikna över att det inte fanns några jobb att söka. Då menas jobb de kan klara av med de 
kunskaper de har i dagsläget. Ett litet fall av ”dislocated workers” att inte kunna få nytt jobb 
utan att utbilda sig (Mallinckrodt & Bennett, 1992). Det fanns få okvalificerade arbeten att 
söka vid tillfället för datainsamlingen. En av de intervjuade konstaterade att det behövdes 
utbildning för att hantera en mopp! Därmed var det uteslutet att söka ett städjobb. Hur pass 
aktiva de var med sitt jobbsökande framgick i viss mån då några angav att de inte söker jobb 
alls. Detta fanns det flera anledningar till. Någon hade så kort tid kvar till pension (5 månader) 
och några ansåg att det var bättre att ungdomarna fick jobben. Någon hade dessutom barn som 
var arbetslösa och av den andledningen fortfarande hemmaboende. Det verkade under 
intervjuernas gång som om de intervjuade ställde stora krav på att Arbetsförmedlingen ska ge 
dem ett jobb. De klagade på att det heter Arbetsförmedling men den förmedlar inga jobb.  

Tre av männen hade gett upp hoppet om jobb och såg istället fram mot ålderspension. Det 
var hård konkurrens på arbetsmarknaden då, så hårt att arbetslösa ger upp hoppet. Tre av nio 
är nästan 30%, om man generaliserar det resultatet blir det väldigt många äldre arbetslösa som 
har förlorat hoppet om att kunna få ett jobb på öppna arbetsmarknaden. För en person som 
tappat tron på att få jobb igen, kanske har värk i axlar och nacke, och är arbetslös, är det nog 
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lätt att må dåligt. Enligt Wiener, Oei och Creed (1999) påverkas jobbsökarbeteendet av hur en 
person mår. Den som mår dåligt söker färre jobb än den som mår bra. Det hjälper inte ens för 
den arbetslöse att ha en stark önskan att ha ett jobb. Flera av männen kände sig tvingade att 
vara inskrivna vid Arbetsförmedlingen av ekonomiska skäl, de var beroende av det 
ekonomiska bidrag de fick från a-kassan, trots att de egentligen inte stod till 
arbetsmarknadens förfogande p.g.a. sjukdomar. Sjukdomar som hör åldern till och som inte 
räcker till som underlag för en sjukskrivning, t.ex. olika typer av förslitningsskador i leder. 
Men t.ex. IP 4 söker ändå nytt jobb p.g.a. att han inte har råd att vara arbetslös.  

Det var inte bara sjukdomar som hindrade utan även arbetstempo. En möjlighet att behålla 
de äldre i arbete vore att låta de jobba på i ett tempo de klarar och samtidigt fungera som en 
mentor åt en yngre medarbetare. Det skulle höja deras värde som arbetskraft. På så vis kan 
fler personer arbeta heltid fram till den dag då de får ålderspension. Samhället skulle tjäna på 
det genom att fler personer betalar skatt. De äldre får ett värdigt avslut på ett långt arbetsliv 
genom att deras långa erfarenhet tas till vara och förs vidare till de yngre i företaget genom 
mentorskapet. De yngre kan, om nödvändigt, lära upp de äldre i den nya teknik de har fått lära 
sig. Det kan leda till ett kunskapsutbyte som är värdefullt för båda. 
 
 
Validitet och reliabilitet 
 
Det finns svagheter i den studie som genomförts. Antalet deltagare är så lågt att det är svårt att 
dra slutsatser. Det påverkar den externa validiteten då resultatet inte är generaliserbart annat 
än till det samhälle, regelverk och sammanhang som gällde då datainsamlingen genomfördes 
och på just den gruppen män i en lika stor stad. Vid en kvalitativ studie är dock inte 
generaliserbarheten så viktig därför har den svagheten inte någon betydelse i detta 
sammanhang. 

En svaghet som kanske har haft större inverkan på resultatet än någonting annat är att 
mätinstrumentet för LoC verkar ha varit för allmänt hållet. Kan man inte mäta det man avsett 
blir begreppsvaliditeten svag. Kanske studien borde göras om med en mer situationsanpassad 
LoC-enkät som innehåller ett antal frågor som kretsar kring ämnet arbete och arbetslöshet.  

De påståenden som ingick i LoC-enkäten kom från två enkäter som tidigare fanns med i 
svenska publikationer. De har tidigare använts i liknande sammanhang. Den gräns som valts 
för att skilja på internt orienterade och externt orienterade kan vara felaktig. Frågorna som 
användes var kluriga och svårtolkade, därför ströks ett stort antal frågor då de intervjuade 
hade svårt att förstå dem. Min uppfattning var ändå att det skulle räcka för att bedöma om de 
intervjuade huvudsakligen skulle ses som interna eller externa avseende LoC. Rotter (1966) 
menar att LoC inte är ett tillförlitligt mätinstrument för att säkert ge en bild av vad som gör att 
en person har svårt att få ett arbete då det är känsligt och situationsbundet (Rotter, 1966).  

En vändning i LoC inträffade när ålder kom på tal. Att diskutera åldern med de intervjuade 
var inte planerat. Det var ett samtalsämne som fick ta plats då det märktes att det var viktigt 
för de intervjuade att få tala om det. De flesta av dem var internt orienterade i sin LoC enligt 
resultatet från frågeformuläret. Men när frågan ställdes om de kände sig attraktiva på 
arbetsmarknaden så sa de flesta att de var för gamla för att få nytt jobb. Ålder är inget du själv 
kan påverka, det skulle betyda att nästan alla intervjuade blev externt orienterade i sin LoC.  

Vändningen i orienteringen av LoC är intressant att diskutera i validitetssyfte. Det var 
tydligt att LoC är avhängigt vilket sammanhang det sätts in i. Av de forskningsartiklar som 
haft med LoC som en huvudsaklig variabel hade hälften inget stöd och hälften hade stöd för 
att LoC haft betydelse. LoC-test är känsligt för variationer och situationer. Ett för allmänt 
hållet test fungerar inte i ett sammanhang som detta. Påståendena behöver vara mer riktade 
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mot arbetsmarknad för att resultatet ska bli användbart. Svaren varierar beroende på hur de 
som svarat för tillfället mått. Stressfaktorer som familjesituation kan också påverka svaren. 

Det rum som 8 av 9 intervjuer gjordes i fanns på Arbetsförmedlingens kontor på den 
aktuella orten. Platsen valdes av praktiska skäl. Hemmet ansågs inte praktiskt då störande 
moment i form av andra familjemedlemmar och ringande telefoner kan avbryta intervjun. Det 
verkade inte som om de intervjuade stördes av att vara på Arbetsförmedlingen, men det kan 
ha påverkat innehållet i intervjuerna genom att de inte vågat säga vad de känner. I den 
meningskoncentrering av materialet som har gjorts har svaren sammanställts och tolkats. 
Uttryck så som suckar, skratt, pauser m.m. har olika syften och det bara är avsändaren av 
budskapet som vet vad som menas så kan uttrycken aldrig till fullo förstås av mottagaren så 
som avsändaren avsett. Det är en homogen grupp som intervjuats så fokus har legat på att 
belysa den rika inre variationen i svaren och studera de samband som ändå finns.  

En styrka i min studie jämfört med flera av de genomlästa artiklarna är att de som här 
intervjuats kommer från olika branscher. Det verkar vara vanligt att forskare vänder sig till ett 
större företag och gör sin undersökning på dem som sagts upp. Detta påverkar 
generaliserbarheten då alla deltagare kommer från samma arbetsplats och således är 
konkurrenter om jobben. 

 
 

Slutsats och förslag till vidare forskning 
 
Arbetsmarknaden är ett forskningsområde i ständig utveckling och förändring. Den forskning 
som gjordes för 10-15 år sedan är gammal idag och nya studier behöver göras. Nya regler 
tillkommer och gamla försvinner, nya lagar och nytt politiskt styre likaså, och med detta även 
förutsättningarna på arbetsmarknaden. Som Frost och Clayson (1991) skrivit kommer 
forskning om arbetslöshet alltid att vara ett stort forskningsområde, och som Wiener och Oei 
(1999) skrivit, ett stort socialt problem. Det förslag på vidare forskning jag har är att 
genomföra studien som Spera et al. (1994) gjort men en grupp med samma förutsättningar 
som de som varit med i denna studie. Det skulle vara intressant att se om de positiva 
effekterna som de forskarna fick också går att få här. Om man t.ex. fångar upp dessa män 
redan första dagen de kommer till Arbetsförmedlingen och låter dem gå ett program som 
syftar till att snabbt få dem på fötter igen och få ut dem på arbetsmarknaden igen. Vidare finns 
det ett flertal frågor som kan vara intressanta att studera ur samhällsekonomisk synvinkel så 
som att låta de äldre få vara mentorer åt yngre, vad skulle samhället tjäna eller förlora på att 
låta dem jobba i egen takt? Existerar åldersdiskriminering på arbetsmarknaden? Det och 
mycket mer lämnar jag över till andra hungriga studenter. 
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