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It's like everyone tells a story about themselves inside their own head. 
Always. All the time. That story makes you what you are. We build 
ourselves out of that story.  
- Patrick Rothfuss, The name of the wind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sammanfattning 

I föreliggande studie undersöks hur en plötslig förlust av arbetet påverkar individens 
upplevelser av sin självidentitet i konsumtionssamhället. I studien fokuserar vi på den process 
som pågår från det tillfälle då arbetsförlusten uppstår till att individen lyckas ta sig ur sin 
ofrivilliga roll, arbetslös. I resultatet presenterar vi en modell som beskriver tre olika faser 
som måste forceras för att individen ska lyckas ta sig ur den ofrivilliga rollen. De tre stadierna 
som måste forceras är chocken, tomrummet och vägen tillbaka. För att genomföra denna 
studie har vi utgått från den symboliska interaktionismen och Fuchs Ebaughs rollutträdesteori. 
Resultatet grundar sig på datamaterial hämtat från två självbiografier, två intervjuer och sju 
olika bloggar. Vi har utgått från ett hermeneutiskt analysförfarande och analyserat 
datamaterialet i tre olika steg som vi presenterar i vårt resultat i form av en preliminär 
tolkning, teoretisk tolkning och huvudtolkning. Genom att ta fram den modell som presenteras 
i studien har vi bidragit till tidigare forskning på så sätt att vi har studerat detta fenomen i 
form av en process. Vi har dessutom fokuserat på den plötsliga arbetsförlusten snarare än en 
förväntad förlust som kan uppstå som ett resultat av till exempel en stundande pension.  

Nyckelord: Självidentitet, rollutträdesteori, hermeneutik, plötslig arbetsförlust, ofrivillig roll, 
symbolisk interaktionism, konsumtionssamhälle        
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1 Inledning & bakgrund 

Identitet har alltid varit ett omdiskuterat ämne. Vem är jag? Vad är meningen med mitt liv? 
Dessa frågor funderar i stort sett alla på, åtminstone någon gång under sitt liv. I takt med den 
ökande individualiseringen i det moderna samhället blir dessa frågor ännu viktigare för 
individen som ständigt, på egen hand, tvingas att finna en mening med sitt liv. 
   En av de viktigaste samhälleliga förändringarna som påverkar den moderna västerländska 
individens förhållande till sin identitet är övergången från produktionssamhället till 
konsumtionssamhället som ägde rum i mitten av 1900-talet. I produktionssamhället var en av 
industrins uppgifter att tillgodose befolkningen med arbeten för att ge dem möjlighet att tjäna 
pengar. Denna tidsperiod kännetecknades av disciplin och stabilitet. Identiteten i detta 
samhälle blev därför relativt stabil, i likhet med samhällets tankegångar. Arbetarna gick till 
sina arbeten, producerade varor i sina fabriker och konsumerade sällan sina pengar på annat 
än varor som kunde säkerställa deras framtid och hälsa. Arbetskraften var 
produktionssamhällets huvudsakliga handelsvara i och med att den värdesattes och sedan 
handlades med (Bauman, 2008:22). 
   Konsumtionssamhället förändras ständigt och vissa mönster blir tydliga. Ett av dessa 
mönster är hur konsumtionssamhället interpellerar, anropar, sina samhällsmedlemmar i 
egenskap av konsumenter för att få dem att konsumera olika typer av handelsvaror. Detta 
samhälle förväntar sig att dess medlemmar besvarar interpellationen och lyder den. 
Medlemmarna blir, utifrån konsumtionen, bedömda i enlighet med hur effektivt de 
konsumerar i förhållande till varandra. Identiteten i detta samhälle kopplas ofta till de varor 
som konsumeras, ”man är vad man handlar”. Därmed påverkar konsumtionen individens sätt 
att se och uppfatta sig själv. Konsumtionssamhället har också lett till ökad kommodifiering, 
vilket innebär att vi människor tvingas att framställa sig själva på bästa möjliga sätt, i form av 
en ”vara”, för att kunna säljas på den fria marknaden där bara den bästa varan blir köpt 
(Bauman, 2008:19). Därmed har människan blivit en handelsvara vars identitet och värde 
bestäms av de varor som individen konsumerar snarare än dess arbetskraft som var fallet i 
produktionssamhället.  
   Övergången från produktionssamhället till konsumtionssamhället har inneburit att 
marknaden blivit överordnat i dagens samhälle. Till och med identiteten följer idag 
marknadens logik. Eftersom ”man är vad man handlar” tilldelas olika identiteter olika status 
utifrån de produkter som individen använder för att framställa sig och i presentationen av sig 
själv.  
   Identiteten kan också påverkas av olika livssfärer. Många olika sfärer i människors liv har 
underordnats marknaden och styrs därför efter dess regler och krav. Olika livssfärer har 
därmed flutit ihop, inte minst vår fritid och arbetstid. I produktionssamhället fanns en tydlig 
gräns mellan arbete och fritid. Det var två sfärer som inte hade någon ömsesidig påverkan. 
Arbetet uppfyllde materiella behov medan fritiden uppfyllde andra behov såsom sociala och 
emotionella (Allvin et al., 2006:105). Det fanns också en fysisk plats där arbetet ägde rum 
under en bestämd tid och en tydlig hierarkisk struktur.  
   Gränsen mellan arbete och fritid har blivit alltmer otydlig i konsumtionssamhället. Arbetet 
har kommit att utgöra en stor del av individens privata sfär på så sätt att arbetet ofta kan 
utföras från andra platser utöver kontoret. Detta innebär att vi ofta arbetar hemifrån, på bussen 
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till arbetet eller rent av då vi umgås med vår familj. Våra arbetstider har också blivit mer 
flexibla genom att många människor idag själva väljer när vi ska utföra våra arbetsuppgifter. 
Det är idag viktigt att trivas och ha roligt på arbetet då det tar en såpass stor del av vårt liv i 
anspråk och därför etablerar vi starka sociala band med våra arbetskamrater. Det innebär att 
våra sociala behov blir tillfredsställda på arbetet samtidigt påverkas också arbetet av våra 
sociala behov genom införandet av exempelvis kafferaster och andra sociala situationer vilket 
ytterligare har suddat ut gränsen mellan arbete och fritid.    
   I och med att gränsen mellan arbete och fritid suddats ut är det svårt att skilja mellan sin 
arbetsroll och sin privata roll (Allvin et al., 2006:121), vilket får till följd att vi idag ofta 
identifierar oss i egenskap av en yrkesroll och att våra privata roller till viss del består av våra 
yrkesroller, vi identifierar oss alltså snarare med vad vi gör och inte vilka egenskaper vi 
besitter.  
  För att uppnå högre status kan olika yrkesroller intas. Vissa yrkesroller anses nämligen vara 
mer eftersträvansvärda än andra och människor som innehar dessa roller tillskrivs ofta högre 
status. Vissa roller kan endast erhållas genom en högre utbildningsnivå eller inkomst och 
finns endast i ett väldigt begränsat antal. Andra roller kan endast erhållas av individer med ett 
utbrett kontaktnät eller väldigt specifika kontakter. Följden blir att dessa yrkesroller blir 
konkurrenskraftiga på marknaden genom sin högre status och därför blir de individer som 
innehar dem mer attraktiva och får på så sätt lättare att tillgodose sina behov.  
   Mot bakgrunden av ovanförda presentation av övergången mellan produktions – och 
konsumtionssamhället blir det tydligt att frågan kring identitet blivit mycket viktig. I och med 
konsumtionssamhällets konsekvenser för identitetsskapandet uppstår nu frågan vad som sker 
med de individer som blir av med sina arbeten och i allra värsta fall, utan förvarning.        
   Forskning visar att individens identitet är starkt förknippad med dess yrkesroll att 
förändringar i yrket alternativt förlusten av yrket leder till olika konsekvenser för individens 
identitet. En konsekvens är det ekonomiska bekymmer som uppstår vid till exempel pension, 
en annan konsekvens är förlusten av det sociala nätverk arbetet förde med sig.  
   Förr föddes individen in i ett kollektiv som på förhand bestämde individens identitet, vilken 
förblev relativt stabil genom hela livet. Föddes individen till exempel i egenskap av 
skomakarson var skomakaryrket därmed förutbestämt. I konsumtionssamhället har individen 
fler valmöjligheter än någonsin tidigare vilket resulterat i att möjligheten att förändra sitt liv 
och sin identitet också nu är större än någonsin tidigare. Den individualism som finns i dagens 
samhälle är ett resultat av de valmöjligheter som finns. Genom konsumtionen av olika 
statussymboler, bilar, kläder, yrken, möjliggörs individens skapande och omskapande av sin 
identitet. Eftersom identitetsskapandet är beroende av konsumtion krävs att individen har ett 
arbete med inkomst. Arbetet får därför en central del av identitetsskapandet och med tanke på 
att identiteten är så starkt beroende av det yrke individen har i dagens samhälle, innebär 
förlusten av arbetet att också identiteten går förlorad? 

1.1 Syfte & frågeställning 

 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad som sker med människor som går från 
innehavandet av en yrkesroll till att förlora den, speciellt eftersom yrket i 
konsumtionssamhället är så starkt förknippat med identiteten. Identitet ska i studien ses 
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utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv, alltså som en typ av en socialt skapad roll som ger 
mening åt individen snarare än en uppsättning karaktärsdrag som individen innehar redan från 
födseln.   
   Genom en hermeneutisk studie hoppas vi att kunna bredda läsarens förståelse kring 
processen individer går igenom då de blir arbetslösa och vad denna process innebär för 
individens identitetsskapande samt deras upplevelser av den. Som utgångspunkt för studien 
använder vi Fuchs Ebaughs rollutträdesteori som beskriver det generella fenomenet att förlora 
en roll. Denna teori kommer mer utförligt att presenteras i den teoretiska och begreppsliga 
referensramen.  
   Fokus i vår studie kommer däremot att ligga på individer som plötsligt, utan förvarning 
förlorat sina arbeten på grund av yttre omständigheter till exempel genom fysisk/psykisk 
ohälsa, ekonomiska eller politiska skäl. Detta val gjordes eftersom att en plötslig arbetsförlust 
antas beröra individen mer än ett planerat utträde ur arbetslivet. Den huvudsakliga frågan 
studien utgår ifrån blir därför: Hur upplever individer sin självidentitet då de plötsligt tvingas 
lämna en yrkesroll de starkt identifierat sig med? 

2 Disposition 

Efter inledningen där ämnet presenterats och studiens syfte och frågeställning lagts fram följer 
en presentation av tidigare forskning som gjorts gällande arbeten och identifiering. Den 
tidigare forskningen har vi sammanställt i tre olika teman: yrkesidentifikation, 
yrkespositionering och yrkesutträde. Det första temat yrkesidentifikation handlar om hur 
individen identifierar sig med sitt arbete. Temat yrkespositionering handlar om hur individens 
narrativ gör det möjligt för individen att förstå sig själv i förhållande till sitt yrke. Det sista 
temat yrkesutträde beskriver hur individer under olika omständigheter upplever sin pension 
och väljer att avsluta sina yrkesliv. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av den tidigare 
forskningen som presenterats. 
   Därefter presenterar vi vår teoretiska och begreppsliga referensram som legat till grund för 
analysen av datamaterialet. Detta avsnitt inleds med en kort presentation av den symboliska 
interaktionismen. Därefter förklarar vi hur begreppen roller, självet och självidentitet hänger 
ihop. Sedan visar vi hur självet byggs upp samt upprätthålls i den sociala interaktionen. Detta 
avsnitt avslutas med en presentation av Fuchs Ebaughs rollutträdesteori som utgör grunden 
för vår analys.  
   I avsnittet metod motiverar vi valet av en hermeneutisk ansats och presenterar dess 
grundantaganden. Sedan redovisar vi hur vi gått tillväga vad gäller urval och begränsningar, 
datainsamling och analysförfarande. Vi redovisar också våra datakällor enskilt för att ge 
läsaren en god överblick över de källor som studerats och analyserats. Vi för också en kort 
diskussion kring studiens etiska aspekter. Detta avsnitt avslutas med en kort redovisning av 
vår förförståelse. 
   Därefter presenterar vi vårt resultat. Resultatet inleds med en preliminär tolkning som 
endast ämnar beskriva vekligheten som sådan. Sedan presenteras den teoretiska tolkningen 
som är ett resultat av en totalisering av den preliminära tolkningens teman baserad på vår 
teoretiska och begreppsliga referensram och höjer på så sätt abstraktionsnivån på denna 
tolkning. Avslutningsvis presenteras vår huvudtolkning. I denna tolkning förklarar vi hur de 
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teman och begrepp som framkom i den teoretiska tolkningen relaterar till varandra för att 
uppnå ytterligare en högre abstraktionsnivå.  

Avslutningsvis diskuteras studiens resultat i förhållande till dess övriga avsnitt. Inledningsvis 
presenteras resultatet mycket kortfattat. Därefter besvaras studiens syfte och frågeställning. 
Vidare diskuteras hur studiens resultat kan förstås i förhållande till den tidigare forskningen 
som presenterats. Sedan diskuterar vi om den teoretiska och begreppsliga referensramen varit 
till gagn för oss eller inte. En diskussion gällande metodologiska möjligheter och 
begränsningar diskuterar vi därefter. Denna följs av en diskussion kring våra personliga 
reflektioner där vi utvecklar vår förförståelse och hur den förändrats under studiens gång. 
Avslutningsvis diskuterar vi studiens samhällsrelevans och ger förslag på ytterligare 
forskning.   

3 Tidigare forskning 

För att hitta den tidigare forskningen har vi använt oss av olika databaser, främst inom 
sociologi, ekonomi och management. De databaser vi använt oss av är sociological abstracts, 
emerald insight och google scholar. Genom att använda olika sökord såsom identity, 
identification, role exit, workidentity, unemployment, career change, role ambiguity, work 
transitions, work-related identity, gender related work-identity och retirement hittade vi 
relevant forskning. 
   I följande kapitel presenteras tidigare forskning som gjorts gällande hur yrkesrollen eller 
arbetslösheten på olika sätt påverkar individen. Den tidigare forskningen har vi sammanfattat i 
tre olika teman där arbetet på olika sätt påverkar individens självidentitet nämligen, 
yrkesidentifikation, yrkespositionering samt yrkesutträde, som vi funnit intressanta och 
väsentliga för vår studie. Nedan kommer vi nu att behandla dessa teman separat för att på så 
sätt göra den tidigare forskningen mer överskådlig. 

3.1 Yrkesidentifikation 

 

Detta tema behandlar hur individer identifierar sig i relation till sig själva och andra utifrån sin 
yrkesroll och könstillhörighet. Temat behandlar också olika konsekvenser som uppstår i 
samband med denna typ av identifikation samt statistik över hur starkt individer verkligen 
identifierar sig med sin yrkesroll. 
   Feliksiak (2010) redovisar sina resultat från en kvantitativ studie gjord i Polen gällande två 
olika sociala grupper med olika status på arbetsmarknaden, anställda och arbetslösa. I studien 
undersöks bland annat hur starkt individer identifierar sig med sitt arbete, hur många som är 
villiga att utbilda sig för att nå högre positioner samt orsaker till arbetslöshet.   
   Enligt Feliksiak (2010) identifierar sig 52,5% av respondenterna med deras yrken och 
dessutom identifierar sig 62,8% starkt eller väldigt starkt med sin arbetsplats. Studien visar 
också att det finns en signifikant relation mellan graden av identifikation med arbetet och hur 
arbetet värderas. De arbeten som värderas högre av individen leder till högre grad av 
identifikation och de arbeten som värderas lägre leder istället till en lägre grad av 
identifikation. De yrken som kräver utbildning värderas högre och därför är 56,9% villiga att 
utbilda sig för att bli kvalificerade för dessa yrken. 
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   En studie genomförd av Mannon, Minnotte och Brower (2007) påvisas individens 
identifikation med arbetet och familjen utifrån de konflikter som uppstår mellan dessa sfärer. 
Konflikterna handlar om vilken sfär som upptar mest tid och engagemang av individen. 
Denna enkätstudie genomfördes i Utah baserat på 127 respondenter varav 43 var kvinnor och 
84 var män. Dessa respondenter var tvungna att ha en partner samt ett barn under 18 år. 
Dessutom skulle åtminstone en i paret ha ett lönearbete.  
   Enligt denna studie upplevde männen en något högre grad av konflikt mellan arbetet och 
familjelivet än kvinnorna. Männens arbetstider var betydligt mindre flexibla än kvinnornas 
och männen spenderade i snitt 45 timmar per vecka på sina respektive arbeten i förhållande 
till kvinnornas 31 timmar per vecka. De manliga respondenterna tenderade i högre grad än 
kvinnorna att huvudsakligen identifiera sig med sitt arbete. Kvinnorna identifierade sig istället 
huvudsakligen med familjen som utgångspunkt. En avgörande faktor för hur stark männens 
identifikation med familjen var hur flexibla arbeten de hade. De män som hade mer flexibla 
arbeten identifierade sig i högre grad med familjen och upplevde en mindre konflikt mellan 
dessa sfärer. Kvinnorna i studien upplevde mindre konflikter mellan sfärerna i de fall då de 
var nöjda med familjesituationen och kunde identifiera sig med sin familjeroll (Mannon et al., 
2007).  
   Arbetsplatser är ofta förknippade med kön, vissa arbetsplatser anses vara mer kvinnliga och 
andra manliga. Detta får konsekvenser för identitetsskapandet hos de individer med ”fel” kön 
som arbetar på dessa platser. Simpson (2004) har i sin studie undersökt mäns upplevelser av 
att arbeta i kvinnodominerande yrken. Studien baseras på 40 stycken djupintervjuer med 
manliga arbetare bland förskolelärare, kabinpersonal, sjuksköterskor samt bibliotekarier i 
södra England. 
   I studien identifierar hon tre olika typer av män, ”sökarna”, ”upptäckarna” och 
”nybyggarna”. Sökarna kännetecknades av män som aktivt sökte kvinnodominerande yrken.  
Upptäckarna hade inga speciella arbetspreferenser utan hittade av slumpen dessa arbeten då 
de letade efter arbeten. Nybyggarna bestod av män som känt sig otillfredsställda på manligt 
dominerande arbetsplatser och därför sökte sig till kvinnodominerande arbeten.  
   Männen upplevde en kongruens mellan sin ”kvinnliga” yrkesroll och sin självbild. För att 
minska denna kongruens användes tre olika strategier. Den första strategin innebar att vissa av 
männen omskapade sina yrkestitlar, bibliotekarierna till exempel titulerade sig i egenskap av 
informationssökare eller forskare för att visa på de tekniska färdigheter som yrket kräver. Den 
andra strategin gick ut på att förtydliga de manliga aspekterna av yrket. Kabinpersonalen till 
exempel fokuserade på den manliga aspekten av yrket som innebar att skapa en trygg och 
säker miljö snarare än att betona de kvinnliga aspekterna som hade att göra med betjäning att 
göra. Den tredje strategin gick ut på att männen försökte ta avstånd från de feminina 
aspekterna av sina arbeten genom att kategorisera kvinnorna i mindre ”manliga” kategorier 
och på så sätt skilja sig från deras arbetsuppgifter. De manliga sjuksköterskorna försökte 
åstadkomma detta genom specialistträning för att distansera sig från det generella 
omhändertagandet som ansågs tillhöra yrket. De sökte sig till akutmottagningar för att det var 
mer adrenalinfyllt och krävde snabba beslut under pressade situationer, vilket gjorde deras 
yrke tuffare och mer manligt (Simpson, 2004). 
   I en annan studie av Denissen (2010) studeras hur könsuppdelningen upprätthålls i den 
mansdominerade byggbranschen. Studien gjordes som ett resultat av 37 djupintervjuer med 
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kvinnor i USA mellan åldrarna 18 – 65. 
   I studien beskrivs byggbranschen som tuff och hård, manlig. För att skapa en manlig 
definition av arbetet och upprätthålla denna status krävdes att yrket skulle utföras som en 
man.  De manliga arbetarna som inte utförde sitt arbete på ett maskulint vis med svordomar, 
tunga lyft och smutsiga händer blev retade av männen och sedda som feminina. Kvinnorna på 
dessa platser skulle också utföra arbetet på ett maskulint sätt eller åtminstone inte feminint. 
Kvinnorna hamnade därför i en rollkonflikt i och med att de skulle utföra arbetet på ett 
manligt sätt samtidigt som männen hindrade de från att göra maskulina insatser så som tunga 
lyft.  
   För att bemöta denna rollkonflikt och skaffa sig en könsidentitet som var kompatibel med 
yrkesrollen användes tre olika strategier enligt Denissen. Den första strategin gick ut på att bli 
medlem i den manliga gruppen genom att förändra sina beteenden i likhet med männens 
vilket kunde göras genom till exempel ett förändrat språk inkluderande mer svordomar. Ett 
annat sätt att åstadkomma detta för kvinnorna var att träna sina kroppar och bli muskelberg 
för att vinna männens respekt. Den andra strategin kvinnorna använde sig av var att påpeka att 
männens sätt att arbeta inte alltid var rätt. Detta skedde vid de tillfällen då männen 
nedvärderade kvinnornas sätt att arbeta och likställde dem med feminina tillvägagångssätt. 
Den tredje strategin ämnade främst undertrycka könsuppdelningen. Detta gjordes genom att 
kvinnorna istället identifierade sig utifrån sin yrkesroll snarare än könstillhörighet genom att 
åberopa de skickligheter som de förvärvat via yrket. 
   Detta tema har lagt fokus på identitetsskapandet utifrån yrkesrollens vikt för individen. 
Nedan presenteras nästa tema, yrkespositionering. 

3.2 Yrkespositionering 

 

Detta tema visar hur individens identitetsskapande får sociala men också psykologiska 
konsekvenser beroende på hur individen positionerar sig i förhållande till sitt yrke med hjälp 
av olika narrativ. 
   Narrativ kan skapas med hjälp av olika strategier och på så sätt hjälpa individen att lättare 
acceptera sin situation. Genom att göra detta blir det lättare för individen att göra någonting åt 
sin situation vilket visar sig i en studie av LaPointe (2012). I denna narrativa intervjustudie 
visar LaPointe hur finska karriärkvinnors narrativ får konsekvenser i förhållande till det 
kvinnliga könet då de funderat kring eller tvingats till karriärbyten. Narrativ är en 
livsberättelse som gör det möjligt för individen att inta olika typer av subjektspositioneringar 
till exempel arbetare, hemmafru etc. Narrativet har stor inverkan på individens syn på sig 
själv och påverkar därför självidentiteten.   
   En strategi som användes av kvinnorna i denna studie var att positionera sig i egenskap av 
mamma. Genom att inta denna subjektsposition blev det möjligt att förklara arbetsförlusten 
som ett resultat av förlorad arbetskunskap eftersom mer tid lagts på hemmet och familjen. På 
så sätt kände sig kvinnorna meningsfulla i sin vardag trots arbetsförlusten. Genom att senare 
positionera sig i egenskap av karriärbytare i sina narrativ fick de en mer positiv bild av sig 
själva och sin kompetens och såg tillfället som endast ett avbrott i karriären och att det 
därmed fanns en möjlighet för dem att förändra sin situation.  
   LaPointe (2012) visar, som tidigare nämnts, i denna studie att synen på könsroller i 
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förhållande till yrkesrollen får en avgörande betydelse då kvinnorna gjorde karriärbyten 
speciellt då de tidigare varit chefer. Dessa kvinnors narrativ kännetecknades av rollförvirring. 
Å ena sidan hade de innehaft en yrkesposition som stereotypiskt sett tillhör män och deras 
egenskaper å andra sidan sina feminina egenskaper som de hade i och med sin könsroll, 
kvinna. Denna rollförvirring ledde till att flera av kvinnorna slets mellan sina olika 
könspositioner och därför aldrig förmådde att hitta nya arbeten förrän denna konflikt var löst.  
   För vissa kvinnor blev alltså könsidentiteten en bidragande faktor som förenklade 
karriärbytet. För andra kvinnor blev könstillhörigheten snarare ett hinder vilket bidrog till att 
dessa kvinnor upplevde större problem vid sina arbetsförluster i enlighet med exemplen ovan 
(LaPointe, 2012). 
   Uppluckringen av gränsen mellan arbete och fritid har inneburit att individen blir tvungen 
att skapa sin identitet i likhet med detta vilket kan innebära problem men också nya insikter. 
Arbetet har alltså fråntagits tid och rum och kan istället utföras när som helst och var som 
helst. Detta ligger till grund för den studie som Tietzes och Mussons (2010) har genomfört. I 
denna studie granskades narrativen hos engelska chefer som av någon anledning börjat arbeta 
hemifrån men också hur deras närmste omgivning påverkats av detta.  
   Ett problem som förekom i denna studie var att respondenterna upplevde det jobbigt att vara 
hemma och arbeta. Detta berodde på att de upplevde rollkonflikter mellan sina yrkes – och 
familjepositioner. Då de var hemma och arbetade var deras partners tvungna att hålla barnen 
borta från dem för att säkerställa deras arbetsro. Detta ledde till att respondenterna kände sig 
splittrade eftersom de befann sig i hemmet men inte kunde närvara i egenskap av en 
familjemedlem vilket ledde till skuldkänslor. 
   Andra respondenter upplevde tvärtom att arbeta i hemmet som positivt. Dessa individer 
upplevde en pånyttfödd kärlek till sina hem vilket resulterade i att de blev mindre 
karriärorienterade. Tack vare detta blev dessa respondenter mindre stressade och fick en 
positivare syn på livet som helhet (Tietze & Musson, 2010).  
   Som detta tema har visat får olika yrkespositioneringar och narrativ olika konsekvenser för 
individens identitetsskapande och omgivningens syn på individen. Nedan presenteras det sista 
viktiga tema, yrkesutträde, som vi funnit bland den tidigare forskningen.           

3.3 Yrkesutträde 

 

Att lämna yrkeslivet innebär ett omskapande av identiteten och kan se olika ut för olika 
individer beroende på dess bakomliggande omständigheter. Detta tema belyser därför utträdet 
ur arbetslivet utifrån olika perspektiv och medföljande konsekvenser för omskapandet av 
individens identitet. 
   Crego, Alcover de la Hera och Martinez-Iñigo (2008) har gjort en diskursiv analys över 
arbetare i 50-64 års ålder i Spanien. Respondenterna har på grund av sin ålder erbjudits att gå 
i förtidspension och beroende på hur de definierar sin situation följer olika konsekvenser. 
Resultatet visar att olika faktorer spelade in då individerna skulle ta ställning till erbjudandet. 
En avgörande faktor var hur stor kontroll individerna förväntades ha i pensionsprocessen. De 
äldre arbetarna ansåg sig inte ha någon större kontroll över situationen och kände sig därför 
tvingade att lämna företagen vilket ledde till känslor av hjälplöshet samt osäkerhet hos dessa 
arbetare. Det fanns också en rädsla att om de tackade nej till erbjudandet kunde det leda till 
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organisatoriska såsom omplaceringar, risk för uppsägningar eller försämrad pensionsplan. 
Andra faktorer som avgjorde hur arbetarna skulle göra var arbetsrelaterade. De individer som 
värderade sina arbeten högt, hade god hälsa eller var ekonomiskt beroende tenderade att 
motstå den tidiga pensionen (Crego et al., 2008).  
   Liknande forskning har gjorts två gånger av Gaillard och Desmette (2008) i Belgien under 
samma år. De använde sig av enkätundersökningar för att studera äldre arbetares, i åldrarna 
45 – 59, inställning till arbetet och den kommande pensionen. Båda undersökningarna gav 
samma resultat. Resultaten visade att de individer som ansåg sig ha dålig hälsa och god 
ekonomisk uppbackning var mer benägna att göra nedskärningar i antal arbetstimmar inför 
pensionen. Studierna visade också att de arbetare som definierade sig själva som ”äldre 
arbetare” hade större intentioner att gå i förtidspension. En annan avgörande faktor i studien 
var graden av engagemang som arbetarna visade i förhållande till sina arbetsplatser. De 
arbetarna som visade högre engagemang valde att stanna kvar på arbetsplatsen längre än de 
individerna med lägre känsla av engagemang. En positiv identifikation med de äldre arbetarna 
var avgörande för om individerna skulle lyckas omdefiniera sina roller på ett fördelaktigt sätt 
(Desmette & Gaillard, 2008; Gaillard & Desmette, 2008).    
   Ytterligare forskning i Italien visar på liknande resultat (Zappalá et al., 2008). Studien 
genomfördes i olika yrkesgrupper såsom privatanställda, sköterskor, bankanställda och statligt 
anställda. Det deltog 275 personer i studien i åldrarna 45 – 63. Det resultat som uppstod visar 
att det också i Italien finns samband mellan tidig pension och upplevelsen av god ekonomi, 
dålig hälsa och dålig arbetstillfredsställelse. Bland de äldre arbetarna, från 54 år, var det fler 
av respondenterna som kunde tänka sig att gå i pension senare än de yngre arbetarna. Speciellt 
då dessa arbetare upplevde att deras arbeten var viktiga för dem. De individer som hade en 
negativ inställning till pensionen eller fått för lite information gällande den svarade också att 
de kunde tänka sig att arbeta längre än de som var välinformerade. Den pensionsgrundande 
inkomsten var inte av lika stor betydelse för när arbetarna kunde tänka sig att gå i pension. 
Det var snarare de individer som upplevde att de hade en tillräcklig inkomst vid sin pension 
som tenderade att vilja gå från sina arbeten tidigare.  
   För vissa individer sker utträdet ur arbetslivet omedelbart medan det för andra blir en 
process genom att individen försöker motverka utträdet. I en studie av (Mutchler et al., 1997) 
studeras skillnader mellan omedelbara kontra långdragna utträden ur yrkeslivet. Utifrån 
tidigare insamlat datamaterial har de gjort en statistisk framställning. Resultaten visar att 
omedelbara utträden genomförs av individer som har möjlighet att klara sig ekonomiskt 
genom sin pension medan individer som inte klarar sig ekonomiskt, tenderar att göra multipla 
utträden ur yrkeskarriären.     
   Att tidigt lämna yrkeslivet leder till olika konsekvenser. För individen innebär det förlusten 
av en del av identiteten och avsaknad av grupptillhörigheten vilket kan påverka individens 
självförtroende negativt. Förlusten av yrkesrollen kan också påverka de människor som står 
individen närmast och leda till konflikter. Familjen kan anse att individen bör ta mer ansvar i 
hemmet då denne inte längre arbetar och därför har mer tid över medan individen själv anser 
att den nyvunna tiden är dennes egen. Att individen befinner sig alltmer i hemmet och tar upp 
plats som andra familjemedlemmar anser vara deras kan också leda till konflikt i hemmet. 
Den nya omställningen kan bearbetas genom att rollerna i hemmet omförhandlas dock är den 
emotionella kostnaden hög eftersom en del av individens identitet gått förlorad. Om inte 
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omförhandlandet av roller fungerar kan det i värsta fall leda till skilsmässa. Det sociala 
nätverket blir också mindre i och med att utträdet ur arbetslivet medför en minskad 
ekonomisk möjlighet att delta i sociala aktiviteter (Crego et al., 2008). 
  Som detta tema belyst kan utträdet ur arbetslivet få olika sociala och psykologiska 
konsekvenser för individen beroende på hur abrupt eller förberedd den var. Individens 
inställning till utträdet var också av vikt för hur utträdet upplevdes. 
   Efter denna redogörelse för den tidigare forskningen kommer vi nu att inledningsvis 
sammanfatta den tidigare forskningen och sedan redovisa vårt bidrag till den.  

3.4 Sammanfattning av och bidrag till den tidigare forskningen 

 

I temat yrkesidentifikation visade vi med hjälp av den tidigare forskningen hur starkt yrket 
och yrkesrollen påverkar individens identitetsskapande och synen på sig själv. Generellt sett 
var det många som identifierade sig med sina yrken dock var det männen som starkast gjorde 
detta. En anledning var att män i snitt tillbringade mer tid på sina arbetsplatser än kvinnor. 
Kvinnor däremot identifierade sig starkare till roller som förknippas med hemmet och 
anledningen till detta var att de fick det övergripande ansvaret för hemmen medan deras män 
var på arbetet. Detta tema visade också hur yrkesidentiteten kan komma i konflikt med 
könsidentifikationen och vilka konsekvenser detta kunde ha samt olika strategier individer 
använde för att undvika detta.  
   I temat yrkespositionering visade vi med hjälp av den tidigare forskningen hur individers 
narrativ i förhållande till yrket kan få konsekvenser för identitetsskapandet. Att använda 
narrativ var ett sätt för många individer att förstå sin aktuella yrkesstatus och i de fall då yrket 
förlorats ett sätt att skapa mening. På så sätt kunde individerna förstå sin situation ur nya 
perspektiv vilket kunde hjälpa de att hantera situationen om positiva narrativ antogs. Negativa 
narrativ ledde dock till förvirrade situationer för vissa individer vilka ibland hade svårt att ta 
sig ur sin arbetslöshet. Narrativen var också användbara i de situationer det uppstod en 
konflikt mellan yrkesrollen och familjerollen. I och med att gränsen mellan arbetet och 
hemmet idag luckrats upp i och med de flexibla arbetena var många individer tvungna att 
använda sig av narrativ för att förstå den rollkonflikt som uppstod mellan dessa sfärer.  
   I temat yrkesutträde visade vi med hjälp av den tidigare forskningen hur utträdet ur 
arbetslivet kunde se ut på olika sätt. Vissa individer tvingades av sina företag att gå i pension 
mot sin vilja. Företagen gav då individerna tråkigare arbetsuppgifter och hotade med sämre 
pensionsplaner om individerna vägrade att gå i pension omedelbart. Olika individer valde att 
gå i pension tidigare än andra. De bakomliggande orsakerna till detta var att de upplevde en 
tillräcklig ekonomisk uppbackning för att klara detta. En annan viktig faktor var individernas 
hälsostatus. De individer som var sjuka eller skadade valde ofta att gå i pension tidigare trots 
att de inte hade ekonomisk uppbackning, de kunde helt enkelt inte fortsätta arbeta. Många av 
de individer som fortfarande hade hälsan i behåll men tvingats gå i pension på grund av sin 
ålder försökte att klamra sig fast i yrkeslivet eftersom de saknade ekonomisk uppbackning. 
Resultatet av detta blev att dessa individer gjorde multipla utträden ur arbetslivet. I de fall 
utträdet från yrkeslivet skedde vid en tidig ålder upplevde många individer negativa 
konsekvenser. Framför allt kände de en avsaknad av grupptillhörighet som påverkade 
individernas självförtroende. En annan negativ konsekvens var att det tidiga utträdet kunde ge 
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upphov till nya konflikter i hemmet som ett resultat av den nya roll individerna tvingats inta. 
Rollkonflikterna baserades på de pensionerade individernas okunskap av sin nya roll, vilket 
ansvar den innebar i hemmet samt vilket utrymme som var tillåtet för individen under dagtid.  
   Vårt bidrag till den tidigare forskningen är att studera vad som händer med självidentiteten 
hos de individer som befinner sig mitt i yrkeskarriären, snarare än i slutet av den, och plötsligt 
blir av med sitt arbete. Vi vill utveckla våra och läsarens kunskaper kring identitetsskapandet i 
samband med en plötslig förlust av arbetet och få en djupare förståelse kring upplevelserna av 
denna förlust samt processen kring densamme. 

4 Teoretisk och begreppslig referensram 

I detta avsnitt presenterar vi de begrepp och teorier vi använt oss av i föreliggande studie. 
Inledningsvis görs en övergripande presentation av den symboliska interaktionismen som 
ligger till grund för den teori vi valt att använda oss av. Därefter förs en kort diskussion kring 
begreppen roller, identitet samt självidentitet. Sedan följer en redogörelse för självets 
utveckling och upprätthållandet av självet. Kapitlet avslutas med en presentation av Fuchs 
Ebaughs role-exit theory, under rubriken rollutträdesteori, som utgör den huvudsakliga 
utgångspunkten för vår studie. 

4.1 Symbolisk interaktionism 

 

Den symboliska interaktionismen utvecklades vid Chicagouniversitetet under första halvan av 
1900-talet genom George Herbert Mead och utvecklades senare av hans elev Herbert Blumer. 
Mead influerades bland annat av pragmatismen som utgår från fyra grundläggande principer. 
För det första menar pragmatismen att människan inte enbart agerar utifrån sin omgivning 
utan också ständigt tolkar och omtolkar den. Vad som är verkligt grundar sig alltid i hur 
individen upplever en specifik situation och beroende på hur den tolkas agerar individen i 
enlighet med detta. För det andra menar pragmatismen att kunskap och beteendemönster lärs 
in tack vare dess funktioner i en specifik kontext. Varje ny situation vi stöter på blir således 
ett test där våra beteenden och kunskap ställs på prov. Fungerar våra beteenden och kunskap i 
den nya situationen tenderar vi att komma ihåg dem och använda dem i andra situationer. För 
det tredje menar pragmatismen att vi är selektiva i vad vi lägger märke till i varje specifik 
situation. Beroende på vilka mål vi har och hur vi tolkar vår aktuella situation lägger vi märke 
till de föremål som kan vara till nytta för oss eller hjälpa oss att uppnå målen. Till sist är 
pragmatikerna intresserade av mänskliga handlingar. De menar att det är genom att studera 
och tolka olika handlingar vi verkligen kan förstå människan bakom (Charon, 2009:30-31). 
Dessa tankar influerade Mead i hans arbete som senare lade grunden för den symboliska 
interaktionismen. 
Blumer utgick från Meads arbete då han vidareutvecklade den symboliska interaktionismen. 
Blumer (1969:2) menar att den symboliska interaktionismen utgår från tre grundläggande 
principer nämligen:  

1. Människor ger, individuellt, mening åt alla omkringliggande objekt och agerar gentemot 
dessa i enlighet med den mening som objekten tillskrivits. Olika exempel på objekt är andra 
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människor och fysiska objekt men också språkliga innebörder vi använder för att namnge och 
kategorisera objekt.   

2. Mening skapas utifrån social interaktion med andra människor i omgivningen. 

3. Objektens mening omskapas i mötet med andra individer i vilket en tolkande process 
uppstår som leder till en modifiering av tingets mening.     

Enligt symboliska interaktionister existerar en objektiv värld där fysiska ting existerar 
oberoende av människor. Denna värld ses dock utifrån en socialt konstruerad verklighet 
skapade av människans ständigt pågående tolkningar av den. Genom att namnge och tillskriva 
objekt olika användningsområden skapas sociala objekt som blir meningsfulla beroende på 
vilken intention individen har med objektet i fråga (Charon, 2009:45). 

4.2 Roller, Självet och Självidentitet 

 

Enligt den symboliska interaktionismen befinner sig individen ständigt i en social kontext, i 
samspel med andra individer. För att veta hur vi ska agera i dessa situationer krävs det att vi 
på något sätt skapar mening som vägleder oss i våra handlingar, både mot andra men också 
gentemot oss själva. Därför benämner vi andra människor och oss själva utifrån olika 
kategorier såsom läkare, idrottsstjärna, arbetslös etcetera. Dessa kategorier upplevs och tolkas 
på olika sätt för olika individer och medför därför olika innebörder för oss, och delar på så sätt 
upp omgivningen i logiska enheter som vi kan förhålla oss till på meningsfulla sätt (Charon, 
2009:84). De kategorier som vi tilldelar oss själva och andra kan ses i form av socialt skapade 
roller. 
   Eftersom rollerna är socialt skapade innehåller de olika förväntningar, skyldigheter och 
privilegier som tillskrivs rollinnehavaren utifrån dennes position i det sociala mötet (Stier, 
2005:25). Rollerna skapas, accepteras, omförhandlas samt förloras i samband med social 
interaktion. Vi försöker å ena sidan att tillskriva andra individer olika roller baserat på vad de 
gör och säger och å andra sidan tillskrivs vi också en roll i egenskap av motpartens 
uppfattning av vad vi gör och säger. Denna växelverkan är en ständigt pågående process inom 
den sociala interaktionen (Charon, 2009:144). Rollerna kan också kopplas till individens själv 
och självidentitet.  
   Självet ska ses som summan av de roller individen antar i olika situationer. Självet är inte 
statiskt, det är inte enbart summan av de roller vi agerar utifrån, självet förändras också 
ständigt genom vår självbild som uppstår i och med rollutövningen. Självbilden innefattar den 
information vi har om oss själva och vilka innebörder denna medför (Stier, 2005:26). Andra 
aspekter som förändras i och med rollutövningen är individens självuppfattning och 
självkänsla. Självuppfattning är det tankemönster individen använder för att definiera sig själv 
med avseende till den fysiska, psykiska, sociala samt kulturella omgivningen. Självkänsla är 
summan av de känslor vi har i förhållande till vår självbild (Stier, 2005:26). Individens 
självbild, självkänsla och självuppfattning är olika aspekter av och utgör tillsammans 
självidentiteten.  
   Självidentiteten uppstår då individen börjar se sig själv i form av en levande individ denne 
kan rikta sina handlingar emot, då självet blir ett socialt objekt. Självidentiteten blir på så sätt 
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dynamisk eftersom den förändras beroende på kontexten och vilken individ som för tillfället 
tillskriver sig själv eller någon annan en roll. Beroende på individens tolkning av den intagna 
rollen påverkas självidentiteten på olika sätt.  
   Rollerna individen intar kan få olika stor känslomässig betydelse för individen som 
rangordnar sina roller och använder vissa mer frekvent än andra därför att alla roller inte är 
lika betydelsefulla i ett givet ögonblick eller för självet som sådant. Detta kallas för ”identity 
salience” som vi valt att översätta till rollrepertoar. Ibland är det svårt för individen att uppge 
sin roll till förmån för en mer fördelaktig roll. Det är ett tecken på att den roll som måste 
överges har blivit en del av individens självidentitet och därför är svårare att överge (Fuchs 
Ebaugh, 1988:21; Stier, 2005:27).  
   I de kontexter där den intagna rollen blir hotad tenderar individen att bli känslomässigt 
engagerad och gå i självförsvar eftersom den individen tror sig vara riskerar att upplösas eller 
förändras (Charon, 2009:146).  
 
4.3 Självets utveckling 

I följande avsnitt följer en redogörelse för självets utveckling och uppbyggandet av en 
självidentitet med hjälp av olika teoretiska begrepp.  
   Självet ses inom den symboliska interaktionismen som ett socialt objekt som vi förhåller oss 
till vid utförandet av våra handlingar. Självet växer därför fram igenom social interaktion på 
grund av att vi ser oss själva som ett objekt som andra kategoriserar utifrån roller och därmed 
definierar vilka vi är. Därför varierar vårt själv från situation till situation, beroende på hur det 
tolkas och definieras (Charon, 2009:71). 
   Självets utveckling är en process som pågår under hela livet men dess utveckling kan delas 
upp i olika stadier. Enligt symbolisk interaktionism finns det fyra olika stadier självet 
genomgår för att nå sin fulla utveckling och den sociala interaktionen med andra individer har 
en central roll för utvecklingen av självet.  
   Det första stadiet kallas förberedelsestadiet (Charon, 2009:74), vilket i egentlig mening inte 
utvecklar självet som sådant eftersom barnet endast härmar människor i dess närhet som en 
förberedelse inför nästa stadie lekstadiet.  
   I lekstadiet kan barnet med hjälp av språket skapa mening genom att tilldela objekt i dess 
närhet olika namn. I detta skede av självets utveckling namnger barnet sig själv utifrån de 
namn, roller, det fått från människor i dess omgivning. På så sätt får barnet en uppfattning av 
vem det är och hur det behandlas i olika situationer vilket betyder att barnet har utvecklat ett 
själv, en känsla av existens, ”jag existerar”. Det är utifrån självet i form av socialt objekt som 
barnet agerar gentemot sin omgivning. Barnet börjar också i detta stadie att inta roller av 
signifikanta andra. Dessa är viktiga personer i barnets omgivning såsom föräldrar eller andra 
förebilder som bistår med de beteende- och uppförandemönster som de själva uppträder med 
vilka påverkar barnets självidentitet. Det behöver inte nödvändigtvis vara individer som vi 
träffat utan det kan också vara fiktiva personer eller personer som innehar ett historiskt värde 
för oss. Det är genom interaktionen med den signifikante andre barnet utvecklar sin förmåga 
att kontrollera sitt beteende. För att kunna överta rollen av den signifikante andre använder 
barnet rollövertagande. I detta stadie sker rollövertagandet främst genom att den signifikante 
andres roll projiceras på barnet via lekens hjälp. Barnet intar enbart en persons roll åt gången i 
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detta stadie (Charon, 2009:75).  
   Rollövertagande innebär att vi föreställer oss att vi är någon annan och kan därmed se 
situationen utifrån dennes perspektiv vilket resulterar i att vi kan förstå hur våra budskap 
tolkas utifrån det nya perspektivet (Charon, 2009:109). Förmågan till rollövertagande 
utvecklas i nästa stadie, spelstadiet. I spelstadiet lär sig barnet att inta flera olika roller. Barnet 
kan på så sätt förstå sin egen position i förhållande till flera andra människor på samma gång. 
Normer och värderingar från flera signifikanta andra införlivas i barnet, i form av en 
generaliserad andre, som därmed utgör en bild av en grupp eller ett samhälle. Självet blir 
därför en del av en större helhet snarare än ett utanförstående segment. Självet har nu uppnått 
en relativ stabil grund som inte längre drastiskt förändras i mötet med varje ny signifikant 
annan (Charon, 2009:75).  
   När självet uppnått detta utvecklingsläge inträder individen i det fjärde och sista stadiet 
referensgruppstadiet. I detta stadie, referensgruppstadiet, lär sig individen hur olika grupper i 
samhället fungerar och dess normer och värderingar med hjälp av rollövertagande av flera 
generaliserade andre. Den generaliserande andre är till en början enhetlig men bryts så 
småningom upp i mer specifika enheter. På så sätt kan individen variera sitt beteende utifrån 
olika perspektiv på sitt själv i förhållande till andra individer, beroende på den grupp som 
interaktionen för tillfället pågår med (Charon, 2009:76).  
   Berger och Luckmann (1979) talar om självets utveckling i form av en socialisationsprocess 
bestående av den primära och sekundära socialisationen. Förberedelse, lek och spelstadiet 
talar de om i form av den primära socialisationen. Under den primära socialisationen 
projiceras främst den signifikante andres roller och attityder på barnet som därmed kan 
uppleva dessa. De lägger stor vikt vid att det inte enbart är den signifikante andres roll och 
attityd som projiceras utan även hela dess livsvärld (Berger & Luckmann, 1979:156). Barnet 
blir därför känslomässigt anknuten till denna livsvärld då rollövertagandet sker under 
känslomässigt laddade situationer. Därför blir den primära socialisationen relativt stabil och 
svår att förändra, både för individen själv men också för andra människor i dess omgivning, i 
individens kommande liv. 
   Referensgruppstadiet är det stadie Berger och Luckmann (1979) innefattar i sitt begrepp 
sekundär socialisation. Arbetsfördelningen i samhället har inneburit en differentiering av 
kunskapsområden vilket delar upp verkligheten i olika institutionella ”mini-världar”. Varje 
institution har sina specifika rollinnehavare med uppgift att överföra formell information, 
vilket leder till att dessa roller blir anonyma då de kan utföras av vilken individ som helst 
(Berger & Luckmann, 1979:166). Varje institutionell roll medför sitt specifika språk som 
individen blir tvungen att införliva för att bli en del av en specifik värld. Införlivandet av 
dessa olika världar och kunskapsområden är det som kännetecknar den sekundära 
socialisationen. Under denna socialisation stöter självet på olika konflikter när ”mini-
världarna” ska bli en del av den grundläggande livsvärld som självet utvecklade under den 
primära socialisationen (Berger & Luckmann, 1979:164). När den sekundära socialisationen 
inletts pågår den sedan resten av individens liv och olika yrkesroller utgör en stor del av de 
nya ”mini-världar” den sekundära socialisationen för med sig. Den sekundära socialisationen 
är därför med dynamisk och individen måste ständigt lära sig nya sätt att förhålla sig till och 
införliva dessa roller i sin livsvärld som uppkom under den primära socialisationen, via 
rollövertagandet.   
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4.4 Upprätthållandet av självet 

 

Social interaktion är mötet mellan två eller fler individer och involverar en ständig pågående 
process av definition och omdefinition av ens egna och andras handlingar. Kärnan i den 
sociala interaktionen består av att varje individ agerar utifrån den andras handlingar som de 
sedan responderar till (Charon, 2009:136). När vi deltar i sociala sammanhang vill vi 
presentera vilka vi är, vår självidentitet, utifrån vad vi finner lämpligt i förhållande till 
sammanhanget. Detta gör vi för att vägleda oss själva och andra människor genom att tala om 
vilka handlingar som är möjliga för oss men också gentemot oss och hur vi bör förhålla oss 
till varandra. Alla individer i en social interaktion presenterar den roll de ämnar anta i den 
aktuella situationen, definierar andras rollpresentationer och anpassar sina beteenden i likhet 
med de tolkningar och definitioner som görs. Vi försöker ständigt att sätta etiketter på andras 
roller utifrån våra tolkningar av de presentationer som de gjort. Därmed försöker vi tala om 
för andra vilka vi tror att de är samtidigt som de andra gör samma sak emot oss (Charon, 
2009:144).  
   Genom symbolanvändning försöker vi ständigt kommunicera våra roller till andra 
människor. Detta sker inte bara via handlingar utan också genom språk och olika typer av 
rekvisita. Vi väljer till exempel vilket arbete vi vill förknippas med, vilka människor vi umgås 
med och vilka kläder vi bär för att skapa en specifik självidentitet. Det är genom dessa 
symboler vi vill presentera vår självidentitet och hur vi vill att andra ska uppfatta oss (Charon, 
2009:148). I samtal frågar vi till exempel vår samtalspartner frågor gällande dennes uppväxt, 
var de arbetar, var de gick i skolan och vilka fritidsintressen de har etc. Detta gör vi för att 
bättre förstå vilka de är och vilken självidentitet som är viktig för dem. Ofta drar vi snabbt 
slutsatser kring vilka de är trots att vi inte vet mycket om dem. Detta kan ibland leda till att vi 
missuppfattar den andres roll och därför sätter en felaktig etikett på denne. I de fall detta 
händer kan detta påverka den andres handlingar. Den andre kan i dessa sammanhang börja 
bete sig i enlighet med den felaktiga etiketteringen vilket i sin tur bekräftar den och på så sätt 
blir den felaktiga etiketteringen en självuppfyllande profetia som påverkar individens 
självidentitet (Charon, 2009:146).  I varje ny social situation blir vi tvungna att på nytt 
presentera den bild av oss själva vi vill att andra ska se. Därför varierar de roller som 
individer intar beroende på situationen och hur den förändras.  
   Vissa roller blir mer känslomässigt bundna till individen. När andra människor ifrågasätter 
eller nedvärderar dessa roller tenderar vi att gå i försvarsställning och visa prov på ilska för att 
skydda och upprätthålla vår självidentitet. Beroende på hur vi definierar situationen beter vi 
oss i enlighet med detta. Definierar vi situationen som hotfull försöker vi skydda oss, 
definieras du utifrån en viss roll kommer du att mer eller mindre agera i enlighet med denna 
(Charon, 2009:125). Vi utgår från våra tidigare erfarenheter för att förstå våra handlingar dock 
är det definitionen av situationen och samspelet med självet och andra som avgör hur 
individen agerar. Hur vi väljer att dela upp våra handlingar baseras utifrån de mål vi har och 
de objekt som finns runtomkring oss. De objekt som uppmärksammas använder vi som 
hjälpmedel för att uppnå målen. Eftersom våra handlingar följs av konsekvenser försöker vi 
utifrån våra mål föreställa oss vilka dessa kommer bli och förhålla oss till detta då vi avgör 
om en handling är passande eller inte (Charon, 2009:127-129).   
  I all social interaktion finns en dialektik som bygger på individens behov av att förstå 
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situationen utifrån dess fakta och motpartens roll i mötet. Rollövertagandet är därför en viktig 
del av den sociala interaktionen. Tack vare rollövertagandet kan vi definiera oss själva utifrån 
andras perspektiv och på så sätt orientera oss i olika sociala situationer. Att ta andras 
perspektiv pågår ständigt i den sociala interaktionen och påverkar ständigt vår självidentitet. 
Den sociala interaktionen blir därmed ett viktigt forum för upprätthållandet av 
självidentiteten. Det är i den sociala interaktionen vi blir de vi är i världen (Charon, 
2009:148). 

4.5 Rollutträdesteori 

  

Rollutträdesprocessen uppmärksammades i och med Fuchs Ebaughs studie av rollutträden, 
om individer som lämnat en gammal roll bakom sig, som ligger till grund för hennes bok 
Becoming an EX (1988). Denna process definieras av Fuchs Ebaugh som: 

The process of disengagement from a role that is central to one´s self-identity 
and the reestablishment of an identity in a new role that takes into account 
one´s ex-role constitutes the process I call role exit. (Fuchs Ebaugh, 1988:1) 

Fuchs Ebaugh (1988:23) menar att rollutträdet ska ses som en process som sker över tid. 
Processen består av en frånkoppling från en tidigare central del av självidentiteten samt 
omskapandet av den i form av en ny roll som påverkas av den gamla. Rollutträdet sker 
omedvetet över en tid men görs påmind genom små tecken som så småningom leder individen 
till att medvetet fatta beslutet att definitivt göra ett rollutträde. Fuchs Ebaughs modell består 
av fyra olika stadier som vi valt att översätta till inledande tvekan, sökandet efter alternativ, 
vändpunkten och den nygamla rollen. I och med att rollutträdet är en process är det svårt att 
exakt urskilja gränserna för när de olika stadierna inleds och avslutas (se bilaga 1).  
   Den inledande tvekan kännetecknas av att individen på grund av yttre omständigheter 
ifrågasätter en av sina nuvarande roller. Detta kan till exempel orsakas av omorganisationer 
på arbetsplatser som innebär en ny typ av arbetsroll för individen. Detta kan resultera i att 
individen inte längre vill identifiera sig med den nya arbetsrollen och därför börjar tvivla på 
den. Tvekan kan också uppstå då olika händelser äger rum, som en slags triggereffekt som 
medför tvivel på den aktuella rollen. Denna fas är till största del omedveten men blir med 
tiden mer medveten för individen själv. När tvivlet inletts börjar individen tolka tecken i sin 
omgivning som bekräftar att individen är missnöjd med sin aktuella roll. Individen förlorar 
därför engagemang och intresse för sin aktuella roll. Beroende på hur människor i individens 
omgivning reagerar på tvivlen kan de antingen hålla med alternativt motarbeta dessa och 
därmed antingen avbryta rollutträdet eller snabba på det (Fuchs Ebaugh, 1988:80). 
   Nästa stadie, sökandet efter alternativ, kännetecknas av att individen jämför sin nuvarande 
roll med andra alternativa roller på basis av potentiella vinster och förluster. Utifrån 
individens tidigare erfarenheter har denne utvecklat en personlig livsstandard som används för 
att avgöra om de alternativa rollerna är acceptabla eller inte. Det är också viktigt att 
individens färdigheter matchar den eventuella nya rollen för att den ska bli attraktiv att inta 
(Fuchs Ebaugh, 1988:92). Vid detta skede av processen har den inledande tvekan blivit mer 
medvetna och medverkar därför till att ett rollbyte blir aktuellt. Allteftersom den mentala 
processen blir mer medveten tenderar människor i omgivningen att uppmärksamma 
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beteendeförändringar hos individen i fråga och tolkar samt responderar gentemot de nya 
beteendena. Negativa responser leder till att individen ifrågasätter sitt rollbyte medan positiva 
responser legitimerar processen. När det slutgiltiga beslutet är nära att göras flyttas fokus från 
den nuvarande rollen till den förväntade rollen. Individen börjar sakta identifiera sig med den 
nya referensgruppens normer, värderingar samt förväntningar på den nya rollen. Den nya 
rollen övas sedan in, som hjälp, för att så småningom intas på riktigt (Fuchs Ebaugh, 
1988:111).  
   När vägandet av olika roller och identifieringen med nya referensgrupper har gjorts når 
individen så småningom till en punkt då ett definitivt beslut görs, vändpunkten. De definitiva 
valen brukar ofta sammanfalla med en vändpunkt i individens liv som kännetecknas av att 
gamla handlingar inte längre är tillfredsställande, har misslyckats eller känns meningslösa 
utifrån den tidigare rollen. Rollbytet brukar ofta tillkännages genom en konkret handling som 
visar för omgivningen att beslutet är fattat (Fuchs Ebaugh, 1988:123). Vändpunkten har tre 
viktiga funktioner. Till att börja med innefattar den ett offentligt kungörande. Vidare hjälper 
den också individen att minska de kognitiva spänningar som finns mellan den gamla och den 
nya rollen. Till sist hjälper också vändpunkten till att mobilisera de känslomässiga och sociala 
resurser som krävs för att genomföra rollbytet genom att driva individen till handling då det 
definitiva beslutet tagits (Fuchs Ebaugh, 1988:134). I de fall där individen, i sin gamla roll, 
redan har kontakter i den nya referensgruppen tenderar rollbytet att bli enklare och snabbare. 
Många individer upplever en känsla av rotlöshet och vet inte riktigt var de hör hemma innan 
de blivit bekväma i sitt rollbyte vilket kan resultera i känslor av obehag och stress. Det 
definitiva rollbytet kan också medföra positiva känslor såsom eufori, lättnad, till och med 
känslor av frihet (Fuchs Ebaugh, 1988:137).  
   Det sista stadiet av rollutträdesteorin, den nygamla rollen, innebär att individen måste lära 
sig att leva i sin nya roll. Den tidigare rollen medför en typ av världsbild, normer och 
värderingars som nu måste införlivas eller anpassas i förhållande till den nya rollen (Fuchs 
Ebaugh, 1988:149). Sociala reaktioner från omgivningen förändras i och med rollbytet. 
Individen som gjort ett rollbyte brukar signalera detta till sin omgivning genom att presentera 
sin nya självidentitet med hjälp av olika symboler som används av den nytillträdda gruppen. 
Omgivningen börjar då ändra sitt beteende i enlighet med detta. Det finns två typer av 
rollutträden, de som är socialt önskvärda och de som inte är det. De socialt önskvärda 
rollbytena ses som positiva av omgivningen som därför stöttar rollbytet. En individ som 
genomgår ett socialt önskvärt rollbyte värderas högre i sin nya roll av omgivningen. De 
rollbyten som inte är socialt önskvärda resulterar i att individens status försämras och i värsta 
fall stigmatiseras. Oavsett vilken typ av rollbyte som görs följer aspekter av den gamla rollen 
med, det blir ett rolleftersläp. Tidigare normer och värderingar följer med individen vare sig 
den vill eller inte som därför tvingas att införliva dessa i sin nya roll. Individen kommer också 
att ses utifrån sin gamla rolls normer och värderingar oavsett om den var stigmatiserad eller 
socialt önskvärd vilket får konsekvenser för den nya roll som individen intar (Fuchs Ebaugh, 
1988:156). Att bli arbetslös ses av omgivningen som ett misslyckande. Rollen arbetslös 
förknippas ofta med lathet, lättja och oansvar. Denna syn på rollen som arbetslös blir extra 
påtaglig för de individer som tvingats in i rollen. 
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5 Metod 

I följande avsnitt presenteras hur vi metodologiskt gick tillväga för att undersöka hur 
upplevelsen av arbetsförlust påverkar självidentiteten. Inledningsvis presenteras den tolkande 
ansatsen, hermeneutik, vi använt oss av. Därefter diskuterar vi urval, datainsamling och 
analysförfarandet. Avsnittet avslutas med en kort redogörelse för vår förförståelse då denna är 
av vikt för den hermeneutiska ansatsen. 

5.1 Val av metod 
  
Då syftet med studien är att undersöka upplevelsen av plötslig arbetsförlust och den process 
som medföljer i förhållande till självidentiteten, valde vi att använda oss av en hermeneutisk 
ansats. Eftersom en plötslig arbetsförlust kan ses i form av en kris finns det inget konkret att 
undersöka endast människors upplevelser av den. Då upplevelserna är komplexa och svåra för 
individerna själva att få en överblick över ger hermeneutiken oss en möjlighet att systematiskt 
undersöka dessa upplevelser och slutligen ge ett möjligt sätt att tolka och förstå den verklighet 
dessa människor upplever eller har upplevt. Fördelen med en hermeneutisk metod är att fokus 
läggs på tolkningar och förståelser av individernas upplevelser av arbetsförlust snarare än på 
att beskriva en objektiv verklighet (Ödman, 2007:40). 
   Vår förhoppning är att kunna ge läsaren och oss själva en bättre förståelse kring den process 
som arbetslösheten för med sig och vad den innebär för individens självidentitet. Då 
hermeneutiken lägger stort fokus på samspelet mellan forskare och respondent är 
hermeneutiken en lämplig metod att använda. Tillsammans har vi och de individer som 
undersökts försökt tolka och förstå de komplexa upplevelser som den plötsliga arbetsförlusten 
fört med sig. Efter denna förklaring till varför vi valt att använda oss av hermeneutiken följer 
nu en presentation av dess grundantaganden.   

5.2 Hermeneutiska grundantaganden 

 

Ordet hermeneutik härstammar från det grekiska ordet ”hermeneuein” som betyder ”att 
tolka”. Hermeneutiken handlar således om någonting allmänmänskligt, nämligen tolka och 
förstå. Det handlar om att få olika förståelsehorisonter att mötas och förenas i en gemensam 
förståelse (Ödman, 2007:11). 
   Enligt Heidegger, som bidragit till hermeneutikens utveckling, är hermeneutiken ett redskap 
för att synliggöra fenomen i vardagen. Fenomenet måste alltid uppfattas i egenskap av något 
för att vi ska kunna förstå deras innebörder. För att veta hur vi ska använda vår omgivning 
måste vi förstå den i egenskap av någonting till exempel ”som ett arbete”. När denna 
definition gjorts är det möjligt för oss att förstå hur vi ska förhålla oss till arbetet och de 
innebörder vi tillskrivit det.  Han menar att förståelsen är en ständigt pågående process som 
konstituerar vårt vara – i – världen. Värld ska här ses som den kontext individen lever i och 
skapar mening utifrån genom sin förståelse. Förståelsen är projektiv och refererar ständigt till 
framtiden samtidigt som den är förknippad med vår faktiska situation, nuet (Ödman, 
2007:25). Det råder ett ständigt samspel mellan förståelsen och tolkandet. Tolkandet är det 
sätt på vilket vi tolkar vår faktiska situation vilken kan förändras om vår förståelse också gör 
det menar Heidegger. Att tolka innebär att tyda tecken vilket vi gör för att visa för 
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omgivningen hur vi förstår vår omgivning i egenskap av något. Tolkning innebär vanligtvis 
att vi synliggör det vi redan förstått och på så sätt skapas det ständiga samspelet mellan 
tolkning och förståelse (Ödman, 2007:26). Då hermeneutiken söker efter möjliga innebörder 
hos sina studieobjekt ska dessa ses i den specifika miljö de tillhör eftersom det är i samband 
med miljön de blir meningsfulla och kan förstås. Innebörder och meningssammanhang 
förmedlas främst genom språkliga tolkningar. Därmed blir tolkning den främsta 
kunskapsformen inom hermeneutiken och språket får en central roll (Ödman, 2007:48).  
   Allt som går att veta om existensen kräver en språklig konstruktion för att förmedlas. Det 
innebär att allt vi är medvetna om och att allt vi gör sker via språket vilket resulterar i att 
språket finns överallt och avgör hur vi upplever världen (Lawn, 2006:83). Ord är inte bara 
tecken och ljudkombinationer som godtyckligt tilldelas företeelser i vår omgivning. Orden har 
en betydelse redan innan vi konfronteras med dem (Ödman, 2007:29).  
   Hermeneutiken betonar dialektiken framför metodiken. Metodik innebär att forskaren på 
förhand försöker styra studieobjekten. Dialektik däremot innebär att forskaren blir en del av 
det som studeras där studieobjekten tillsammans med forskaren utvecklar en dialog. (Ödman, 
2007:27). Gadamer menar att det finns tre olika samtalsnivåer. Den första nivån innebär att 
den ena paten ses som ett föremål snarare än en människa och därmed tillskrivs en 
instrumentell roll som blir tvungen att efterföljas. Den andra nivån innebär att bägge parter ses 
som subjekt men de tävlar gentemot varandra genom att försöka komma på bättre argument 
på varandras bekostnad. Även fast att parterna här deltar i en konversation lyssnar de inte fullt 
ut på varandra eftersom att anledningen till att lyssna på den andre bottnar i att komma med 
motargument. Det är i den sista, mest eftersträvansvärda, nivån som den genuina 
konversationen uppnås enligt Gadamer. På denna nivå diskuteras ämnet som sådant och bägge 
parter tolkar tillsammans ämnet i fråga för att uppnå en djupare förståelse. Denna nivå 
kännetecknas av öppenhet, nyfikenhet samt nya möjligheter att förstå (Binding & Tapp, 
2008:124-125). 
   Gadamer använder begreppet horisont för att förklara förståelsens möjligheter och gränser. 
De tidigare erfarenheterna av livet och livsvärlden utgör en förståelsehorisont, förförståelse. 
Förförståelsen är vår förståelse som fakticitet, som den för närvarande förstås. Förståelsen 
bygger på den historiskt givna förförståelsen. Utan en förförståelse kan en förståelse 
överhuvudtaget inte existera (Ödman, 2007:102). Om målet är att öka förståelsen måste den 
tidigare förståelsehorisonten utmanas vilket sker då en individ överkommer sina förutfattade 
meningar. Genom att skapa dialog mellan två parter får bägge komma till tals och verkligen 
lyssna på varandra. På så sätt skapas möjlighet för bägge parter att tillsammans utforska 
livsvärlden i en gemensam horisontsammansmältning och därmed utvidga sina 
förståelsehorisonter. Nya erfarenheter kan ibland vara obekväma och smärtfyllda men kan 
inte undvikas för den som verkligen söker kunskap (Dahlberg et al., 2008:79).  
   Gadamer menar att alla individer påverkas av den tid de lever i, dess historia och tradition. 
Samhället och familjen uppfostrar och utbildar dess medlemmar vilka tolkar sin livsvärld med 
hjälp av de redskap de lärt sig i socialiseringsprocessen. Den aktuella situation en individ 
befinner sig i tolkas dels utifrån dess tidigare historia men också nuet samtidigt som 
tolkningen av situationen tar framtiden i hänsyn då beslut fattas. På så sätt blir tolkningsakten 
ett sätt att knyta ihop tiden, både dåtid, nutid men också framtid. Det är genom 
tolkningsprocessen vi kan komma till nya insikter och förståelser, genom att ställa nya frågor i 
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nuet med hänsyn till vår egen plats i historien. Förståelsen är enligt Gadamer inte bestående 
utan föränderlig beroende på hur den används och därför kan aldrig en ”sanning” finnas, vad 
som är sanning i en viss kontext i tiden kan istället vara falskt vid samma tidpunkt i en annan 
kontext (Dahlberg et al., 2008:78). Vi i egenskap av forskare och relationen till vår data bör 
därför ses som sprungen ur den tid och kontext vi skriver denna uppsats. Senare i detta kapitel 
redogör vi för hur vi förhåller oss till datamaterialet samt hur vi försökt att skapa dialog 
mellan oss.   

5.3 Urval 

 

Urvalet i föreliggande studie är ett så kallat ändamålsenligt urval (Patton, 2002:230). Det 
innebär att ett mindre antal data valts ut för att analyseras på djupet för att på så sätt få en 
ökad förståelse av det fenomen som studerats. För att avgränsa urvalet använde vi oss av olika 
kriterier för att hitta de data vi ansåg ha mest relevans för studien. Det första kriteriet var att 
vår data skulle bestå av individer som var arbetsvilliga, vars arbeten utgjorde en viktig del av 
livet och dessutom inte befann sig i någon form av övergångsperiod i yrkeslivet, mellan 
studier och arbete alternativt arbete och pension. Nästa kriterium var att dessa individer skulle 
förlorat sina arbeten plötsligt, utan att kunna förutse detta och därför inte hunnit förbereda sig 
mentalt. Den typ av ändamålsenligt urval som vi använt oss av i denna studie är ett homogent 
urval. Ett homogent urval innebär att fenomenet studeras utifrån en grupp individer med 
liknande egenskaper för att få fall som liknar varandra. Genom studiet av den homogena 
gruppen uppnås en fördjupad kunskap kring fenomenet utifrån de upplevelser individerna har 
(Patton, 2002:235). Det homogena urvalet var fördelaktigt för oss eftersom vi varit 
intresserade av att studera ett begränsat fenomen. Med hjälp av detta urval har vi kunnat 
fokusera på en mycket specifik grupp individer som uppfyllt ovanstående kriterier för att på 
så sätt söka svar på studiens huvudsakliga fråga, hur individen upplever sin självidentitet då 
de plötsligt tvingas lämna en yrkesroll de starkt identifierar sig med? Då syftet med studien 
också var att studera den process som blir ett resultat av ett förlorat arbete och dess inverkan 
på individens självidentitet, använde vi oss av individer som befann sig olika lång tid från 
uppsägningstillfället för att på så sätt få olika data från olika tidpunkter i processen. Detta 
valde vi att göra för att öka variationsbredden i vårt datamaterial samt möjligheten att uppnå 
en bredare tolkning av datamaterialet. 
   Vi har valt att arbeta utifrån olika typer av datamaterial i form av två telefonintervjuer, två 
självbiografier samt sju bloggar, vilka presenteras under avsnittet presentation av 
datakällorna. Intervjuerna blev en naturlig följd av den hermeneutiska ansatsen där fokus 
ligger på dialogen vilken förenklades genom ett direkt samspel med våra respondenter. 
Genom intervjuerna fick vi omedelbar tillgång till respondenternas känslor och upplevelser av 
det studerade fenomenet. Intervjuerna gav oss också möjlighet att tillsammans med 
respondenterna utveckla vår gemensamma förståelse. Självbiografierna valde vi för att 
författarna hunnit bearbeta processen och därmed kunnat blicka tillbaka på den utifrån nya 
perspektiv. Genom att använda bloggar har vi också själva kunnat bestämma vilken data som 
varit intressant att studera utifrån olika tidpunkter i processen med utgångspunkt från 
uppsägningarna. Bloggarna gjorde det också möjligt för oss att studera hur respondenternas 
tankar och känslor kring uppsägningen och arbetslösheten förändrades över tid utifrån den 
aktuella tid då blogginläggen skrevs. Nedan följer en redogörelse för hur datamaterialet 
hittades samt samlades in. 
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5.4 Datainsamling 

 

De personer vi intervjuade kom vi i kontakt med via vänner och bekanta. Respondenterna 
kontaktades via telefon och fick själva bestämma huruvida de ville delta i studien eller inte 
och efter deras godkännande bestämdes gemensamt tider för intervjuerna. Självbiografierna 
hittade vi via bibliotekskatalogen, Libris, på Internet då vi närmare började studera ämnet 
arbetslöshet genom att använda sökord såsom arbetslöshet, biografi, uppsägning etc. 
Bloggarna sökte vi reda på med hjälp av två större samlingsplatser för bloggar nämligen 
bloggportalen.se och bloggplatsen.se. Här använde vi sökord såsom uppsagd, arbetslös, 
plötslig uppsägning, arbetssökande. 
   Intervjuerna genomfördes per telefon då våra respondenter befann sig på annan ort. Innan 
intervjuerna skickade vi ett formulär innehållande kort information om studiens syfte samt 
teman som skulle behandlas under intervjun, som en mental förberedelse och hjälpmedel att 
inbjuda till dialog. Intervjuerna pågick under en timmes tid och den ena intervjun spelades in 
på telefonen och den andra intervjun spelades aldrig in p.g.a. att vi nekades detta av 
respondenten. Därför förde vi istället anteckningar under intervjuns gång och sammanfattade 
den därefter.   
   Vi inledde intervjuerna med en kort genomgång av de etiska principerna, som presenteras 
senare i detta avsnitt, och därefter ytterligare en kort presentation av vår studie och dess syfte 
för att stämma av om vi och respondenterna förstod varandra. På så sätt skulle också bägge 
parter bli mer bekväma i samtalet samt bjudas in till en gemensam dialog. Vi använde oss av 
en tematisk intervjuguide (se bilaga 2) och summerade varje tema med en kort 
sammanfattning för att säkerställa att vi uppfattat varandra korrekt i syfte att uppnå 
horisontsammansmältning. Varje tema diskuterades fritt och samtalen fick styra vilka frågor 
som dök upp och blev intressanta under intervjuernas gång för att skapa dialog. Vi var också 
noga med att använda oss av öppna och enkla frågor för att få respondenterna att tänk fritt och 
på så sätt undvika att ”lägga” ord i munnen på dem för att främja dialogen. Intervjupersonerna 
fick förklara sina relationer till individerna i respektive grupp både före och efter 
arbetsförlusten, hur de förändrats och hur deras självidentiteter påverkats. I slutet av 
intervjuerna beskrev vi begreppet rolleftersläp och frågade om detta var något respondenterna 
kunde relatera till, på så sätt fick vi också våra respondenter att förstå sin situation ur ett nytt 
perspektiv. Efter en veckas tid ringde vi på nytt upp våra respondenter för att göra en 
återkoppling till intervjuerna och ställa eventuella följdfrågor efter vi hunnit bearbeta 
materialet.   
   Inledningsvis letade vi efter bloggar som identifierats med hjälp av ovan nämnda sökord. 
Med hjälp av sökorden hittade vi många bloggar innehållande inlägg med våra specifika 
sökord. Bloggarna valdes eftersom de innehöll inlägg som handlade om bloggförfattarnas 
upplevelser av den plötsliga uppsägningen och arbetslösheten. Många av bloggarna kunde 
snabbt avvisas då de innehöll endast ett fåtal, för vår studie, relevanta inlägg. Bloggarna vi 
valde efter den första genomgången läste vi sedan flera gånger och på så sätt fick vi en 
översiktlig förståelse för bloggarna och kunde på så sätt avgöra om den var lämpad för studien 
eller inte. Efter en genomgång av ungefär 50 bloggar hittade vi sju stycken som var 
innehållsrika och relevanta för studien, vilka presenteras nedan.  
  De självbiografier som studerats hittades via bibliotekskatalogen Libris utifrån de sökord 
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som tidigare nämnts. Vår sökning gav ungefär tio träffar och efter en genomgång av 
självbiografiernas handling valde vi två stycken som var lämpliga för studien. 
Självbiografierna lästes noggrant igenom och på så sätt fick vi en bättre förståelse av 
självbiografierna och deras författare.  
   Förståelse och horisontsammansmältning kan också ske i relation till skrivna texter om de 
berör läsaren tillräckligt mycket, på ett existentiellt plan, enligt hermeneutiken (Vikström, 
2005:44). Därför studerades samt begrundades bloggarna intensivt, under en veckas tid för att 
ge materialet möjlighet att ställa frågor till oss och på så sätt också uppnå dialog med vår 
textdata. En fråga som väcktes hos oss var till exempel hur beroende vi människor verkar vara 
av att ständigt vara upptagna av olika sysslor, hur svårt det är att ”bara vara” i nuet. 
   All datainsamling pågick under hösten 2015. Vi valde att inte fortsätta samla in datamaterial 
efter årsskiftet eftersom vissa av bloggarna fortfarande är aktiva och ständigt uppdateras med 
nya inlägg. Nedan görs en presentation av alla datakällor samt vilken arbetsstatus de befann 
sig i vid avslutad datainsamling. 

5.5 Presentation av datakällorna 

 

Här presenteras kort de intervjupersoner, bloggar och självbiografier vi valt att undersöka i 
föreliggande studie. I följande presentation har vi så gott det går presenterat datamaterialets 
olika namn, ålder, bakgrunden till deras arbetslöshet, deras tidigare yrken samt var de 
befinner sig nu eller då bloggen/självbiografin avslutades. Dessa presentationer bygger på den 
information vi hittat i bloggarna och självbiografierna, vilket är anledningen till att 
presentationerna ser olika ut och i vissa fall saknar viss information. Varje bloggare tilldelas 
ett namn av oss som vi sätter inom parentes efter deras alias alternativt bloggnamn. Dessa 
namn kommer att användas i resultatet då vi syftar på dessa individer. Vi har också gett våra 
intervjupersoner fingerade namn för att underlätta läsningen samt bevara deras anonymitet.   
   Samtliga individer som nedan presenteras blev plötsligt av med jobbet förutom Ulla 
Karlsson och Angelica i bloggen som skrevs av två individer. Vi valde ändå att ta med dessa 
två källor för att de trots allt gav mycket bra information samt att arbetet betytt mycket för 
dessa individers liv. De två individerna kommer därför inte att ha en vägledande ställning i 
resultatet utan enbart styrka de andra individernas upplevelser. De olika individerna befann 
sig dessutom i olika tidsperioder efter sina arbetsförluster vilket gjorde det möjligt för oss att 
bättre kunna studera den process som medföljer och dess inverkan på självidentiteten.  
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5.5.1 Intervjupersoner 

Intervjuperson 1(Pia) 

Kvinna i 50-årsåldern som tidigare arbetade på en advokatbyrå som på grund av arbetsbrist 
utan förvarning blev uppsagd september 2015. Idag arbetar hon, via ett bemanningsföretag, på 
en annan advokatbyrå året ut.  Från och med januari nästa år har hon fått en fast tjänst.  

Intervjuperson 2 (Stefan) 

Man i 30-årsåldern som tidigare arbetade på ett privat byggföretag som på grund av en 
blodpropp i lungan, 2011, inte längre hade möjlighet att utföra ett fysiskt tungt arbete. Idag 
arbetar han som kassapersonal för en stor matkedja.  

5.5.2 Självbiografier 

 

Den blå mappen 

Skriven av Birgitta Hedin, 69. Arbetade tidigare på SVT men på grund av nedskärningar blev 
hon uppsagd 2008. 2010 blev hon diplomerad avspännings- och stressterapeut med kognitiv 
inriktning. Vad hon gör idag framkommer inte i biografin. 

Rapport från en arbetslös 

Skriven av Ulla Karlsson, 61. Blev på grund av hälsoskäl tvungen att avveckla sitt 
privatföretag inom stress- och avslappningsbranschen. 2010 anmäler hon sig för första gången 
hos arbetsförmedlingen i egenskap av arbetslös. Idag håller hon på att författa olika typer av 
böcker.   

5.5.3 Bloggar 

 

Aktiva bloggar sorterade efter arbetsstatus bloggarna då befann sig i. 

AnnaGonzo, annagonzo (Anna) 

Kvinna i 50-årsåldern som efter 17 år på samma arbete plötsligt blev uppsagd i augusti 2013 
då hon inte längre var önskad på arbetet. Idag är hon fortfarande arbetssökande. Hennes blogg 
startades i maj 2014.  

CarinaG, CarinaG blogg/This is my life (Carina) 

Kvinna i 50-årsåldern som i mars 2012 plötsligt förlorade sitt arbete på grund av 
omstrukturering. I maj 2014 får hon ett heltidsarbete i form av vikariat ett år fram som 
administratör på Hermods, som i oktober 2015 övergår till en fast tjänst året ut. Hon skriver i 
två bloggar. Första inlägget i Carinag blogg gjordes i mars 2013 och det sista i maj 2014. Den 
nya bloggen this is my life startades i maj 2014.  
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LeAn, mittiliv1(Lena & Angelica) 

Detta är en gemensam blogg skriven av två kvinnor, Lena och Angelica. 20 mars 2013 
startade de skriva i bloggen. Lena, 55 blev uppsagd på grund av arbetsbrist i december 2012. 
Tidigare arbetade hon som verksamsansvarig på Team lars massage. Hon hade då 37 års 
erfarenhet inom ekonomi, administration och ledning. I december 2013 fick hon en 
deltidsanställning på 50%.  
   Angelica var 44 då hon blev arbetslös på egen begäran i oktober 2012. Hon var tidigare 
sjuksköterska och registrerad arbetssökande i mars 2013. I juni 2013 påbörjar hon en 
utbildning, hos Sverigehälsan, till diplomerad avspännings- och stressterapeut med kognitiv 
inriktning samt en baskurs i mindfulness.  

Lena, Mitt i livet! (Lena) 

Lena startade denna blogg i augusti 2012, hon var då i 40-årsåldern. I mars 2013 blev hon 
plötsligt uppsagd på grund av arbetsbrist efter tio års arbete på samma plats. I februari 2014 
fick hon återigen en anställning. Bloggen startades i augusti 2012.    

Avslutade bloggar sorterade efter arbetsstatus bloggarna då befann sig i. 

Osynligemannen, osynligemannen (Ove) 

Man i 50-årsåldern som varit arbetssökande under fem år då han skrev sin blogg. 2008 blev 
han uppsagd på grund av arbetsbrist då hans företag förlorat en viktig kund. Han hade då 30-
års erfarenhet av arbete inom tillverkningsindustrin och var chef över ett tjugotal människor. 
Bloggen var aktiv mellan juli 2013 och september 2013. 

Irripirri, HALLÅ FRAMTIDEN…?? (Iris) 

Kvinna som efter nio års arbete som konsult på ett företag en dag plötsligt fick sparken då 
företaget valt att effektivisera sig genom att skapa möjligheter till självbetjäning för kunderna. 
Bloggen startades i oktober 2008 och avslutades i slutet av november 2009 då hon eventuellt 
skulle få en anställning på det åkeriföretag hon arbetade på. 

Jonas Svedin, Gegrabbenettjobb (Jonas) 

Man i 30-årsåldern som våren 2009 var projektledarassistent på en reklambyrå men som på 
grund av nedskärningar plötsligt blev uppsagd. Vid bloggens slut 2010 arbetade han som 
lärare på Mittuniversitetet.  Bloggen startades i juli 2009 och sista inlägget gjordes i maj 2010.  

5.6 Analys 

 

Hermeneutiken erbjuder inget exakt tillvägagångssätt då det handlar om hur analysen ska gå 
till, det är därför upp till forskaren själv att bestämma hur den bör göras. Hermeneutik 
handlar, som nämnts, om tolkning. Därför är det nu lämpligt att diskutera tolkningsakten och 
hur vi valt att förhålla oss till den i utformandet av vår analys. Vi kommer först att redogöra 
för de olika analysprinciper vi använt oss av och avslutningsvis redogöra för hur vi praktiskt 
gick tillväga för att genomföra analysen.  



29 

 

När vår förståelse inte räcker till använder vi oss av tolkning för att vi vill förstå. Tolkning 
används, som tidigare nämnts, när de tecknen vi stöter på är svårtydbara och vi inte 
omedelbart förstår deras innebörd på så sätt blir tolkningen ett resultat av vår faktiska 
situation, nuet. Tolkningen är också orienterad mot framtiden då den hjälper oss att navigera i 
den aktuella situationen (Ödman, 2007:58).  
   Tolkningsprocessen sker på olika abstraktionsnivåer. Den elementära tolkningen är vår 
vardagliga tolkning av verkligheten, då vi använder tolkningar i form av ”som-tolkningar” 
som nämnts tidigare. Denna tolkning bygger på vår redan utvecklade förförståelse och sker 
därmed automatiskt utan större tankeverksamhet. Tolkningar vi gör då vi till exempel lyssnar 
på berättelser eller läser en artikel ligger på en högre abstraktionsnivå eftersom tolkningen då 
kräver mer tankekraft. Det beror på att dessa tolkningar bygger på strängare urval och mindre 
information kring dessa berättelser och artiklar vilket begränsar den helhetsbild tolkningen 
baseras på. Forskarens uppgift är att uppnå en övergripande tolkning med hjälp av dialogen, 
samspelet, med undersökningsobjektet. Därför ligger denna tolkning på en ännu högre 
abstraktionsnivå än tidigare tolkningar (Ödman, 2007:62-63).   
   Tolkningsakten är en process som verkar i två riktningar genom att frilägga och tilldela 
mening. Samspelet mellan dessa riktningar är ständigt pågående och därför blir de oskiljaktiga 
och verkar dialektiskt. Att frilägga mening innebär att vi utgår från vår förförståelse med 
utgångspunkt från det förflutna för att tolka den situation vi befinner oss i. Tilldela mening 
innebär istället att den nuvarande situationen tolkas med utgångspunkt från de olika 
möjligheter individen ser i framtiden (Ödman, 2007:59).     
   Tolkningar kan inbegripa mer eller mindre utförliga förklaringar av verkligheten. På en 
lägre nivå beskrivs enbart en väldigt begränsad del av verkligheten medan de högre nivåerna 
innefattar beskrivningar som syftar till att täcka en större del av verkligheten. Därmed 
inkorporeras de lägre nivåernas beskrivningar av verkligheten i de högre nivåerna i enlighet 
med totaliseringsbegreppet (Ödman, 2007:65-66).  
   Det pågår också ett ständigt samspel mellan del/helhet i tolkningsakten. Genom att studera 
mindre enheter, delar, kan forskaren få nya perspektiv på helhetsbilden vilket leder till en ny 
tolkning och förståelse av helhetsbildens innebörd. Samtidigt påverkar helhetsbilden 
forskarens syn på de olika delarnas innebörder. Pendlingen mellan del/helhet kan liknas vid 
en spiral, den hermeneutiska spiralen (Ödman, 2007:103). Att ständigt växla fokus mellan del 
och helhet där delens innebörd påverkar helhetsbilden och tvärtom blir därmed avgörande för 
en hermeneutisk tolkning. 
   För att ta dessa aspekter i beaktande har vi valt att analysera vårt datamaterial i tre 
tolkningsfaser. I den första fasen, preliminära tolkningen, ville vi ligga så nära empirin som 
möjligt och därmed beskriva en vardaglig tolkning av verkligheten på en lägre 
abstraktionsnivå. För att åstadkomma detta gjordes en grundlig genomgång av de datakällor 
som valts för att ge oss en bättre förståelse av dem. På så sätt bildade vi en bättre helhetsbild 
över vårt material. Efter det analyserade vi datamaterialet vilket resulterade i olika teman som 
presenteras nedan vid redovisningen av vårt resultat. Dessa teman blev vår nya förförståelse 
inför nästa tolkningsfas. Därefter följde den andra fasen, teoretiska tolkningen, för att 
möjliggöra en djupare förståelse för vårt datamaterial. I denna fas begreppslig gjorde vi den 
preliminära tolkningen med hjälp av de begrepp och teorier som presenterats under kapitlet 
Teoretisk och begreppslig referensram utifrån de teman som framkom av den preliminära 
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tolkningen för att på så sätt försöka uppnå en högre abstraktionsnivå och en djupare förståelse. 
Denna fas resulterade i att nya teman utvecklades som speglade vår dåvarande förståelse för 
ämnet. De utvecklade teman låg till grund för huvudtolkningen. I den tredje och sista fasen, 
huvudtolkningen, knöts de tidigare tolkningarna samman i ett försök att lyfta 
abstraktionsnivån ytterligare för att åstadkomma en så omfattande tolkning, helhetsbild, som 
möjligt då detta är idealet för en hermeneutisk tolkning. För att lyckas med detta relaterade vi 
våra tidigare begrepp till varandra på ett nytt sätt. Mellan varje tolkningsfas återgick vi till 
föregående fas för att se hur väl tolkningarna stämde överens och för att ytterligare öka vår 
helhetsförståelse av det studerade ämnet.     

5.7 Etiska ställningstaganden  

 

I och med att denna studie berör ett väldigt känsligt ämne för deltagarna blir det extra viktigt 
att ta ställning till Vetenskapsrådets (2008) forskningsetiska principer. Informationskravet 
som syftar till att respondenterna ska få information om syftet med studien, deras roll, vilka vi 
är samt att deltagandet är frivilligt och att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan. För att 
tillmötesgå detta krav gav vi våra respondenter denna information redan vid första kontakten. 
De fick, som tidigare nämnts, också ett dokument av oss inför kommande intervju där vi 
återigen förklarade studiens syfte och de teman som skulle behandlas under intervjuerna. I 
och med att vi gjort två telefonintervjuer såg vi till att dessa gjordes i en privat miljö där ingen 
utomstående av misstag skulle få chans att ta del av den känsliga informationen.  
   Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska bli tillfrågade och ge sitt samtycke till att delta i 
studien och i vilken grad de vill delta. Genom en tydlig kommunikation med respondenterna 
säkerställde vi att de hade den relevanta informationen samt att de var medvetna om att de 
själva bestämde över till vilken grad de ville medverka. 
    Konfidentialitetskravet syftar till att känslig information om deltagarna ska behandlas med 
sekretess. Vi har av den anledningen förvarat all information på vår dator som är skyddad 
med lösenord, informationen kommer också vara kodad för att inga deltagare ska kunna gå att 
identifiera, vilket intervjupersonerna fick information om. 
   Nyttjandekravet innebär att informationen som samlas in i studien inte kommer att användas 
i ett annat syfte eller sammanhang. Vi har därför raderat all information efter vi färdigställt 
vår dataanalys för att den inte ska finnas tillgänglig för andra personer, vilket 
intervjupersonerna också fick information om. 
   Självbiografierna och bloggarna är offentliga handlingar som inte faller under 
samtyckeskravet, då de själva har valt att skriva i ett öppet forum (Bryman, 2011:142). Vi har 
valt att referera till bloggarna i enlighet med de namn som gått att utläsa i deras respektive 
bloggar och i de fall detta inte gått gav vi bloggarna fingerade namn. Vissa alias baseras på 
individernas riktiga namn men de har i så fall själva valt att dela med sig av denna 
information.  

5.8 Förförståelse 

 

Då tolkningen inom den hermeneutiska ansatsen bottnar i den naiva förförståelsen anser vi det 
viktigt att här kort presentera hur vi först blev intresserade av ämnet samt vår förförståelse. 
Innan studien var vi intresserade av att undersöka identitetskriser i samband med förlusten av 
en viktig aspekt av individens liv, såsom skilsmässor alternativt förlusten av en närstående 
eller spelberoendets inverkan på individer i missbrukarens närhet. Snart insåg vi att arbetet är 
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en viktig del av många individers liv i dagens Sverige. Det är genom arbetet vi tjänar pengar 
som ligger till grund för vår konsumtion som utgör en stor del av vilka vi är. Därför bestämde 
vi oss tillslut för att undersöka hur en plötslig arbetsförlust påverkar individens självidentitet.  
   Vi gick in i studien med inställningen att en plötslig arbetsförlust skulle ses som 
problematisk samt krisfylld och påverka både samhällets och individens syn på sig själv 
negativt. En längre och mer utförlig diskussion kring vår förförståelse och studiens påverkan 
görs under diskussionskapitlet, se avsnitt 7.6. 

6 Resultat 

Studiens syfte var som tidigare nämnts att studera hur den process som följer med en plötslig 
uppsägning och arbetslöshet påverkar individens självidentitet. I följande avsnitt presenterar 
vi nu de resultat som gjorts under studiens gång. I det första avsnittet presenteras den 
preliminära tolkningen, i form av olika teman vi funnit i vår analys av datamaterialet, som 
syftar att ligga så nära empirin som möjligt. I nästa tolkning, den teoretiska, har dessa teman 
bearbetats utifrån vår teoretiska och begreppsliga referensram för att uppnå en högre 
abstraktionsnivå. I den sista tolkningen presenterar vi vår huvudtolkning som ämnar 
sammanfatta tidigare teman och resultat för att uppnå ännu en högre abstraktionsnivå och 
helhetsbild. 

6.1 Preliminär tolkning 

 

Här presenterar vi vår empiri som delats upp under följande fem teman beskedet, aktivering, 
nya vägar, mötet med myndigheter och förändringar i livet. Dessa teman är kronologiskt 
ordnade med utgångspunkt från det plötsliga beskedet och den efterföljande processen. De 
teman som presenteras under den preliminära tolkningen kan komma att ändras, modifieras 
alternativt slås ihop med andra teman under den teoretiska tolkningen och huvudtolkningen.   

6.1.1 Beskedet 

 

Då beskedet kom plötsligt utan förvarning för de individer vi undersökt väcktes många olika 
känslor hos dem. I många av fallen blev uppsägningarna ett resultat av nedskärningar eller 
omstruktureringar. Många av de vi studerat blev upprörda och förvirrade då de inte kunde 
förstå vad de gjort för fel eller varför det var just de som blev tvingade att sluta. Andra kände 
bara en tomhet som förlamade deras sinnen och skapade ett inre kaos. När det chockartade 
beskedet lagt sig övergick dessa känslor istället till känslor av oro, förtvivlan och rädsla. 
   Birgitta Hedin berättar om sina upplevelser då hon får veta att hon blir tvungen att lämna sin 
arbetsplats efter en 30 år lång anställning. Hon berättar hur beskedet kom som en chock som 
resulterade i en totalförvirring och hur hon efter beskedet inte förstod vad som sades till henne 
och hur tom hon kände sig inuti. Efter chocken lagt sig kvarstod endast tomhetskänslan och 
oron inför framtiden.   
   I samband med beskedet fanns det olika typer av avgångsformer beroende på olika 
överenskommelser mellan individerna och deras dåvarande arbetsgivare. Vissa, till exempel 
Jonas och Iris, tvingades på grund av arbetsplikt stanna kvar på sina respektive arbeten under 
uppsägningstiden och godtog detta eftersom de trivdes på sina arbetsplatser och ville ta 
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tillvara på den resterande tiden. Andra, till exempel Pia, Birgitta och Anna, valde i samråd 
med respektive arbetsgivare att lämna arbetsplatsen omedelbart i egenskap av arbetsbefriad 
eftersom de upplevde det jobbigt och känslomässigt påfrestande att vara kvar på arbetsplatsen 
under deras uppsägningstid. En annan anledning till att de som valde att gå i förtid gjorde 
detta var för att de inte visste hur de skulle förhålla sig till sina tidigare kollegor. Dessutom 
var kollegornas förändrade beteenden och medlidande för jobbigt att hantera.  
   De fall som förorsakades av hälsoskäl, Stefan och Ulla Karlsson, resulterade också i samma 
känslor som beskrivits ovan. I Stefans fall uppdagades plötsligt en blodpropp i lungan vilket 
åtföljdes av en långtidssjukskrivning. Under denna sjukskrivningsperiod fick Stefan 
meddelande från sin dåvarande arbetsgivare att han snart var tvungen att återvända alternativt 
säga upp sig. I samråd med läkarna insåg Stefan snart att han inte längre kunde arbeta kvar då 
arbetet var för fysiskt påfrestande för hans kropp med risk att bli ännu sämre. Som ett resultat 
av detta besked valde han att säga upp sig. Efter uppsägningen upplevde han känslor av 
nedstämdhet och ensamhet. Precis som de andra var han också orolig inför sin kommande 
ekonomi och framtiden. 
   Endast en av de individer som studerats skiljde sig åt vad gällde dessa känslor. Bloggaren 
Jonas upplevde snarare beskedet som positivt. Han blev också plötsligt uppsagd på grund av 
nedskärningar men såg detta, tillskillnad från de andra, som en möjlighet att få ett bättre 
arbete. Därför tyckte han snarare att det skulle bli roligt och spännande.  
   I detta tema har vi beskrivit de känslor och reaktioner som uppstod i relation till beskedet 
om att behöva lämna sin arbetsplats och hur olika individer gått tillväga för att hantera detta. 
Härnäst presenteras temat aktivering. 

 6.1.2 Aktivering 

 

Alla individer som studerats uttryckte på ett eller annat sätt att de kände att livet saknade 
mening utan sina arbeten, som upptog en stor del av deras tidigare liv. Därför var det viktigt 
för dem att få tillbaka känslan av att vara betydelsefulla eller helt enkelt skapa en mening i 
deras vardag, för att inte bli mentalt nedbrutna. För att lyckas med detta införde många 
individer dagliga rutiner alternativt sysselsatte sig med olika typer av aktiviteter. En självklar 
aktivitet för samtliga var att söka nya arbeten. Många fick också mer tid att spendera 
tillsammans med deras familj och vänner som också hjälpte och stöttade dem i deras situation.  
   Någon som belyste vikten av dagliga rutiner var Pia. Hon steg upp tidigt på morgonen och 
började söka nya arbeten på Internet samtidigt som hon åt frukost. Arbetssökandet pågick 
under större delen av dagen som avslutades med umgänge tillsammans med familjen då de 
återvänt från sina respektive dagliga sysslor. Familjen var också ett viktigt stöd för Pia.  
  Carina är ett tydligt exempel på en individ som umgåtts mycket med sin familj, sina barn. 
Hon skriver många blogginlägg som handlar om aktiviteter som hon och hennes barn deltagit 
i. Allt från ”galna shoppingrundor” tillsammans med sonen till matlagningsstunder med 
dottern som gick en gymnasial kockutbildning. Carina hade också infört en morgonrutin där 
hon gick upp tidigt och skrev i bloggen innan hon tog dagens första kopp kaffe.  
   I sin blogg skriver Iris om hur hon repat med sitt återförenade punkband, hur kul det var och 
hur viktigt det var för hennes välmående. Hon tyckte också om att fixa i hemmet där hon efter 
sin uppsägning dragit igång flera olika projekt. Sysslor i hemmet var vanligt förekommande 
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bland de individer som studerats för att aktivera sig.  
Vissa av de som studerats hittade på mer personliga rutiner. I bloggen skriven av Anna 
framgår det tydligt hur hon varje onsdag gick till affären för att köpa aftonbladet då hon var 
intresserad av att komma åt korsordet. Varje helg besökte hon dessutom sin sommarstuga, 
som hon kallade avkopplingen, där hon tyckte om att fixa och dona.  
   Fler av de individer vi undersökt fann det jobbigt att gå ut och visa sig offentligt under 
dagtid under sin arbetslöshet. Detta berodde på att de kände sig utstirrade och nedvärderade 
då de befann sig hemma tider då de egentligen borde vara på sina arbeten. Som ett resultat av 
detta kände sig vissa asociala och folkskygga och gick därmed miste om möjligheter till 
sociala möten.  
   Genom detta tema har vi visat olika typer av aktiviteter som sysselsatt de individer som 
studerats under deras arbetslöshet. Nedan presenteras nästa tema som vi valt att kalla 
arbetssökande.  

6.1.3 Nya vägar 

 

Alla som studerats var tvungna att hitta nya vägar i livet. Att söka nya arbeten var ett sätt att 
gå vidare i livet för de flesta av individerna men en del valde istället att studera. Att söka 
arbete var något de flesta som studerats varit tvungna att göra. Vissa gjorde det till en del av 
sin dagliga rutin, andra mer sporadiskt. Detta berodde på att vissa, under olika perioder, hade 
olika former av deltidsanställningar under arbetssökandet. Arbetssökandet skedde på olika 
platser bland annat i deras hem men också i olika myndigheters lokaler där hjälp fanns att 
tillgå vid behov. Då individerna förlorade sina arbeten började samtliga att överväga vad de 
skulle göra istället. En del övervägde studier och andra började fundera på om de inte borde 
söka sig till en annan typ av yrke. För somliga blev åldern en faktor i beslutet av möjliga 
alternativ.  
   En individ som undersökts i studien, Birgitta Hedin, berättar hur hon efter sin uppsägning på 
SVT började studera till avspännings – och stressterapeut på Sverigehälsan på halvtid. Trots 
sina 62 år var pensionen inget som lockade henne och därför valde hon att utbilda sig. 
Utbildningen påbörjades under hennes tid som arbetsbefriad vilket gjorde det möjligt för 
henne att klara sig ekonomiskt. Efter en tid gick arbetsbefrielsen ut och hon tvingades 
uppsöka arbetsförmedlingen som, enligt henne, krävde att hon sökte arbeten parallellt med 
studierna för att uppnå full sysselsättning och därmed erhålla ekonomiskt stöd.  
   Tillskillnad från Birgitta Hedin ansåg Anna, i 50-årsåldern, att hennes ålder var ett hinder 
för fortsatta studier. Hon ansåg att hon var för gammal och därför inte hade tid och 
möjligheter att fortsätta sin utbildning. Hon upplevde snarare ett behov av att finnas 
tillgänglig för arbetsmarknaden där hon fortsatt kunde hjälpa människor och bidra till 
samhällets utveckling. Därför var hon ivrig att få fortsätta arbeta och sökte därför ständigt nya 
arbeten som hon inte fick.  
   Jonas skiljde sig från det övriga datamaterialet på så sätt att den användes frekvent som ett 
hjälpmedel att marknadsföra sig själv i jakten på sitt drömarbete. Bloggen översvämmades av 
positivitet och tankar om hur lyckligt lottad Jonas var som fått denna möjlighet. Genom sin 
blogg utvidgar han sitt kontaktnät och företag som varit i behov av ny personal kontaktade 
honom tack vare bloggen. Hans blogg uppmärksammades ett antal gånger i tidningar, på radio 
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samt sociala medier där människor gjorde reklam för bloggen.    
I detta tema har vi synliggjort hur nya vägar öppnats för individerna som undersökts. Nästa 
tema som presenteras är mötet med myndigheter.  

6.1.4 Mötet med myndigheter 

 

Alla de individer som undersökts upplevde någon gång känslan av att vara tvingad att besöka 
en eller flera olika myndigheter för att få ekonomiskt stöd samt rådgivning och vägledning 
under sin tid som arbetssökande. Detta resulterade i en mängd olika upplevelser av 
myndigheterna och mötena med de individer som arbetade där. Beroende på dagsform och 
hur mötena med personalen gick upplevdes myndigheterna som allt från positiva, hjälpsamma 
och trevliga till byråkratiska, förvirrande och hämmande.  
   Ett flertal individer kände sig förnedrade, irriterade och mindre värda efter sina 
myndighetsbesök. De tyckte att de tvingats söka arbeten som de varken velat ha, haft 
tillräcklig kompetens för eller varit alltför kvalificerade för vilket Lena är ett bra exempel på.  
   I sin blogg berättade Lena om hur hon upplevt ett tvång att söka arbete som lagerarbetare 
trots endast fem minuters erfarenhet av lagerarbete där hon hjälpt kunder att plocka ner varor 
från hyllor. Hon skrev också hur opassande det skulle vara för henne att arbeta som 
lagerpersonal eftersom hon är väldigt kort och spenslig och beskriver sig själv i form av en 
1.5 m lång Gummitarzan.   
   Ett annat exempel på individ som känt sig förnedrad av myndigheterna var Anna. Hon 
ansåg sig ha ett bra CV innehållande specialistutbildningar och vidareutvecklingskurser samt 
30 års erfarenhet inom hennes yrkesområde, som tyvärr inte framgått av bloggen. Trots detta 
tvingades hon söka arbete på en bensinmack, vilket hon ansåg sig vara alltför högt 
kvalificerad för. Hon var som tidigare nämnts ivrig att få arbeta vidare men endast om det var 
rätt typ av arbete.   
   De känslor av irritation och förnedrande som individerna vi undersökt kände grundade sig 
också i deras missnöje över hur de hanterats av myndighetspersonalen. Ulla Karlsson berättar 
i sin biografi att hon under korta perioder tilldelats en mängd olika handläggare. Hon förstod 
aldrig hur detta skulle hjälpa henne och varje gång hon tyckt att handledarsamtalen varit till 
nytta och att de tillsammans gjort framsteg i processen blev hon tilldelad en ny på grund av 
arbetsbrist eller nedskärningar vilket tog henne tillbaka till ruta ett. Ett flertal gånger kom inte 
heller hennes handläggare i tid och i andra fall missade de inplanerade möten och inte någon 
av gångerna ursäktade de detta utan bestämde enbart tider för nya möten.  
   Iris uttryckte också sitt missnöje över hur myndigheterna hade misslyckats i hanteringen av 
hennes a-kassa i sin blogg. Inte mindre än två gånger hade de lyckats anmäla henne till fel a-
kassa vilket resulterade i uteblivet ekonomiskt stöd. Genom fler telefonsamtal lyckades de 
tillslut reda ut missförstånden och Iris fick de pengar hon var berättigad. 
   Det fanns också individer som var positivt inställda till myndigheterna och den hjälp de fick 
av dem. Jonas är ett bra exempel på detta. Han ansåg sig ha fått den hjälp han behövt under 
sin tid som arbetslös och poängterade myndigheternas trevliga bemötande och hjälpsamhet 
vid de tillfällen han besökte dem. Ett annat exempel på en individ som var nöjd med 
myndigheterna var Ove. Han ansåg att de var behjälpliga och försökte utföra sina arbeten 
korrekt utifrån de möjligheter de hade. Han ansåg däremot att det system som ämnar 



35 

 

arbetssökande att få arbeten är dåligt.   
Många av de individer vi undersökt beskrev också den maktlöshet som medföljer 
arbetslösheten. Genom att uppsöka myndigheter lämnade dessa individer sin 
självbestämmanderätt till någon annan som konstant dikterade över deras liv, vilka arbeten 
som skulle sökas, tider de mot sin vilja var tvungna att passa samt tvång till olika aktiviteter. 
Detta tvång utövades av myndigheterna genom det ekonomiska beroende som fanns hos de 
arbetssökande vars ekonomiska bidrag hotades dras in om de inte efterlevde reglerna som 
myndigheterna satt upp.  
   Ett exempel på detta var Carina som ett halvår tidigare hade lovat sina kompisar att hjälpa 
dem med en flytt. Samma dag som flytten skulle äga rum kontaktades Carina av 
myndigheterna som ville att hon skulle infinna sig hos dem om tio minuter. Carina 
protesterade och sade att löftet om flytthjälpen gjorts ett halvår tidigare. Hon fick då beskedet 
att hon gärna fick hjälpa sina vänner att flytta men att hon då inte kunde räkna med att få 
ekonomiskt bidrag. Därför kände hon sig, trots sitt löfte, tvingad att infinna sig hos 
myndigheterna.  
   För att överhuvudtaget ha känslan av självbestämmanderätt användes olika motmedel mot 
myndigheterna. Den vanligaste metoden var att strunta i sina inplanerade möten eller 
aktiviteter och då skylla på sjukdom. En annan metod bestod i att helt enkelt strunta i att söka 
de arbeten som rekommenderades av myndigheterna och på så sätt visa att man fortfarande 
var en individ med egna tankar och känslor.  
   I detta tema har vi visat hur möten med olika myndigheter och handläggare upplevts. Vidare 
presenteras det sista temat förändringar i livet.  

6.1.5 Förändringar i livet 

 

Livet förändrades på olika sätt för individerna som undersökts i denna studie. Detta tema visar 
hur viktigt arbetet var för de individer som undersökts. Utan deras arbeten var de tvungna att 
anpassa sig till en helt ny vardag. De gamla rutinerna försvann och de tvingades ständigt göra 
nya anpassningar för att fortsätta sina liv. De sociala nätverken förändrades i och med 
arbetsförlusten och familjen blev allt viktigare. Deras syn på sig själva förändrades också, de 
visste inte längre vilka de var eller hur de skulle presentera sig för andra. Oron inför framtiden 
och ekonomin gjorde också att de förändrade sina dagliga rutiner.  
   Flera individer kände istället obehag inför mötet med andra individer då de inte längre visste 
hur de skulle presentera sig. Det framgick av datamaterialet att självpresentationen i många 
fall bestod av just en yrkesroll. När arbetet gått förlorat visste många inte längre vilka de var 
och många beskrev en känsla av tomhet och identitetsförlust.  
   Birgitta Hedin var ett tydligt exempel på detta. Efter sin arbetsförlust visste hon inte längre 
hur hon skulle presentera sig. Vid de tillfällen då någon frågade vad hon arbetade med 
svarade hon att hon åtminstone studerar, vilket gjorde henne till något mitt i hennes ångest av 
att inte ha något arbete. Hon menade att frågan ”Vad arbetar du med?” var som ett slag i 
mellangärdet, mitt i självförtroendet, mitt i självkänslan och mitt i identiteten.   
   Mycket påtagligt var hur deras rutiner förändrats i och med arbetslösheten. Som tidigare 
nämnts kände de flesta av individerna meningslöshet då deras yrken haft en stor roll i deras 
respektive liv.  
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Lena skriver i den gemensamma bloggen om hur viktigt hennes arbete var för henne. Utan sitt 
arbete kände hon sig inte behövd och hon saknade sina kollegor och känslan av att finnas i ett 
sammanhang där hon var behövd och fick prestera. Hon tappade relationen med sina 
arbetskollegor och beskriver det i termer av att först ha varit lagspelare som sedermera blivit 
singelspelare.   
   Lena beskriver ovan hur en del av hennes relationer förändrades, detta var något som hände 
de flesta av dem som undersökts. Iris skrev i sin blogg hur hon fick mer tid att umgås med 
sina älskade barn, småfolket och vilket stöd detta blev för henne i sin arbetslöshet. Dessutom 
återförenades Iris punkband efter en mycket lång tid och bandmedlemmarna fungerade också 
som stöd för henne då hon mådde som sämst.  
   Många av de individer som undersökts kände en stor oro och stress inför framtiden och den 
knappa ekonomiska inkomst som arbetslösheten fört med sig. Stefan led en så pass stor 
ekonomisk kris att det ledde till att han var tvungen att flytta hem till sina föräldrar för att 
klara sig, vilket innebar en stor förändring i deras liv.  
   Anna skrev ständigt återkommande inlägg i hennes blogg med fokus på mathandling. Dessa 
inlägg beskrev hur hon varit på jakt efter de absolut billigaste matvarorna men gav också 
förslag på billiga maträtter som passar för arbetssökande individers inkomst. Många inlägg 
handlade också om oron som kom i samband med att hennes räkningar skulle betalas och hur 
hon skulle klara av detta. 
   I detta tema har vi beskrivit hur olika förändringar ägt rum i individernas liv. Dessa fem 
teman beskedet, aktivering, nya vägar, mötet med myndigheter och förändringar i livet är, 
enligt oss, de mest framstående teman efter vår genomgång av datamaterialet. Dessa teman 
ligger till grund för nästa tolkning, den teoretiska tolkningen.  

6.2 Teoretisk tolkning 

 

I detta avsnitt presenterar vi vår teoretiska tolkning som är ett resultat av de teman som 
tidigare presenterats under den preliminära tolkningen bearbetad med de begrepp och teorier 
som behandlats under vår teoretiska och begreppsliga referensram. Fuchs Ebaughs 
rollutträdesteori ligger främst till grund för denna tolkning. Efter en sammanslagning av de 
teman som vi beskrivit ovan och en omarbetning av rollutträdesteorin uppstod fyra 
omarbetade teman chocken, tomrummet, vägen tillbaka och den ofrivilliga rollen. För en 
schematisk temaomvandling se bilaga 3. Dessa teman är kronologist ordnade utifrån de faser 
som individerna som undersökts gick igenom från det ögonblick att de förlorade sina arbeten. 
I denna tolkning fokuserar vi på vår teoris olika begrepp och stadier som presenteras nedan i 
form av olika teman. Vi kommer redogöra för relationerna mellan de olika begreppen och 
stadierna i vår huvudtolkning.  

6.2.1 Chocken 

 

Detta tema, chocken, uppkom som ett resultat av det tidigare temat beskedet. Temat visar hur 
individens självidentitet blev påverkad av den plötsliga arbetsförlusten, hur den ledde till de 
tomhetskänslor och den förvirring som individerna vi undersökt upplevde. 
   Fuchs Ebaughs rollutträdesteori inleds med den inledande tvekan vilken innebär att de 
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individer som befinner sig i början av rollbytesprocessen hinner förbereda sig mentalt på det 
kommande rollbytet. I vår studie upptäckte vi att detta inledande stadie gick förlorat i och 
med den plötsliga förlusten av arbetet. Som ett resultat av detta kastades individerna in i 
rollutträdesprocessen, utan de förberedelser individer under normala omständigheter 
genomgår. Detta gav upphov till känslor av tomhet och förvirring. Birgitta Hedin är ett bra 
exempel på en av individerna vi undersökt som gav uttryck för den tomhetskänsla som 
uppstod i samband med den plötsliga förlusten av sitt arbete, här är ett citat som tydligt visar 
detta:  

Inuti är det kaos, förvirring och en slags tomhet. Såhär i efterhand minns jag 
inte vad vi sade. Jag var ju i chocktillstånd. Ensamheten känns bedövande. 
(Hedin, 2012:6) 

Detta citat är hämtat från den blå mappen då författaren precis mottagit beskedet om sin 
plötsliga uppsägning på SVT efter en tjänst som varat i 30 år. Citatet visar på den tomhet och 
förvirring som uppstod i samband med beskedet. Ett annat exempel på citat som illustrerar 
individernas upplevelser i samband med uppsägningen är hämtat från Anna som i sin blogg 
berättar om sina känslor från den stund då hon fick sparken två år tidigare: 

Skulle ha lönesamtal med min närmaste chef innan semestern och får ett 
sådant chockbesked slängt i ansiktet; ägarna, far och dotter önskade mig åt 
helvete! Det var tacken efter alla år som man ställt upp för dom, ljugit och 
lojalt försvarat dom… Jag minns att jag grät något fruktansvärt och kände 
mig som en fästing på ett grässtrå, lika obetydlig. Än idag gör det ont i mig 
när jag minns hur förkrossande jag kände mig… (Annagonzo 2015-08-04) 

Citatet visar på hur uppsägningen kom som en chock, när Anna trodde hon skulle på 
lönesamtal fick hon istället sparken. Citatet visar också på de känslor som beskedet förde med 
sig och hur hon till och med två år senare blir ledsen av att tänka tillbaka på denna händelse.  
   Denna tomhet samt de känslor av förtvivlan och sorg som väckts i samband med det 
plötsliga beskedet är ett resultat av att individerna ännu inte hunnit förbereda sig mentalt på 
rollutträdet. Förberedelserna bygger på att individen har en roll att utgå ifrån när den nya 
rollen övas in, som en trygg bas i övergången. Eftersom de individer vi undersökt aldrig hade 
chansen att öva in en ny roll på basis av en gammal roll blev resultatet att de tillfälligt 
förlorade fattningen kring vilka de var, till den värsta chocken lagt sig. I och med att arbetet 
utgör en stor del av individers liv och därmed också är mycket känslomässigt anknuten till 
sättet att se på sig själv, medförde förlusten av denna roll att de individer vi undersökt hade 
svårigheter att inta underordnade roller. Här följer ett citat som mycket tydligt beskriver 
arbetets betydelse för individens sätt att se på sig själv och vikt för underordnade roller: 

Arbetslöshet framkallar gärna en värdelöshetskänsla eftersom samhället 
värderar oss utifrån våra yrkesidentiteter. När vi förlorar denna identitet, vad 
blir kvar? (Mittiliv1, 2013-03-20) 

Citatet är skrivet av Angelica i den gemensamma bloggen och beskriver arbetets roll för 
självidentiteten och den stora plats det tar i individens vardag. Angelica ger yttryck för hur vi 
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ständigt identifierar oss med vårt yrke och att förlusten av denna yrkesroll innebär att hela 
självidentiteten försvinner.  
   Chocken var därmed den punkt då individerna vi undersökt tvingades in i 
rollutträdesprocessen utan förvarning och förberedelser. Som ett resultat av detta uppstod 
känslor av förvirring och förtvivlan men också en förlamande tomhet. När den värsta chocken 
lagt sig var det svårt för individerna att anta nya roller eftersom yrkesrollen varit överordnad 
dem. I samband med att den värsta chocken lagt sig trädde de individer vi undersökt in i nästa 
skede av processen. 

6.2.2 Tomrummet  

 

Detta tema är en sammanslagning av de tidigare temana aktivering och mötet med 
myndigheter. Efter att den värsta chocken samt de medföljande känslorna lagt sig inleddes 
nästa stadie, tomrummet, för de individer som undersökts. Detta stadie inleddes med en oro 
inför framtiden ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv då de kastats in i en stigmatiserad 
roll. Parallellt med denna oro försökte de arbetslösa individerna att hitta en ny betydelsefull 
roll. I samband med detta tvingades individerna som undersökts att besöka myndigheterna för 
att bibehålla sitt ekonomiska stöd, vilket var problematiskt för återskapandet av 
självidentiteten.   
   I motsats till Fuchs Ebaughs teori där individerna initialt tvivlar på sin roll har de individer 
vi undersökt kastats in i en stigmatiserad, oönskad roll. Detta medförde att individerna snarare 
än att byta roll var tvungna att reparera och upprätthålla sitt själv och självidentitet för att 
klara sin aktuella situation och därefter finna en ny betydelsefull roll. I och med att arbetet 
intagit en så stor del av det dagliga livet i samhället ses arbetslöshet som icke socialt önskvärt, 
stigmatiserat, något som bör undvikas. I och med att de individer som undersökts tvingats in i 
ett rollbyte med en lägre socialt värderad roll, arbetslös, kände de sig utanför och mindre 
värda vilket resulterade i skamkänslor hos de flesta av individerna. De individer som studerats 
gjorde klara uttryck för den skam som medföljde arbetslösheten. Nedan presenteras ett citat 
hämtat från intervjun med Pia där hon ger uttryck för sin skam:  

Jag hade svårt att, liksom, gå ut och gå på dagen och visa mig, svårt att gå 
och handla, det tyckte jag var jättejobbigt. Att folk skulle se mig mitt på 
dagen, det tyckte jag var skitjobbigt. /…/ Men jag tyckte det var jobbigt att 
gå i affären, du vet träffa på folk som man känner lite ytligt ska börja prata 
om jobb och fråga vad man gör hemma mitt på dagen. (Pia) 

Här visar Pia på den skam hon upplevde som ett resultat av att vara hemma under egentlig 
arbetstid och hur skammen gjorde sig påmind då hon var ute bland andra människor. Den 
skam Pia visar på är också ett resultat av ett problematiskt upprätthållande av självet. I den 
sociala interaktionen presenterar individen sig i egenskap av en roll, ofta yrkesroll. När denna 
förlorats vet inte längre Pia hur hon ska presentera sig för andra och vill helst inte inta rollen 
arbetslös eftersom den är stigmatiserad. 
    Att betala räkningarna i tid var en viktig del i rollen som duktig samhällsmedborgare som 
gör rätt för sig som de individer som undersökts har av sig själva. Den nya rollen ”arbetslös” 
medförde att detta inte alltid var möjligt. Nedan följer ett citat av Anna som illustrerar detta: 
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Utbetalningen kom idag. Räkningar kan betalas. Försent men vad göra? Jag 
blir fullkomligt spattig och tokig när jag inte får betala mina räkningar innan 
sista betalningsdatum! Har alltid varit i tid med sådant och planerat 
ordentligt; först betala räkningar, sedan mat och nöjen om det blir något 
över. (Annagonzo, 2014-07-02) 

Detta citat visar på de konflikter som uppstod mellan Annas självbild, att betala sina räkningar 
i tid, och de problematiska omständigheter som arbetslösheten fört med sig som påverkar 
hennes självidentitet negativt. En annan viktig aspekt av individernas självbild var att få 
tillhöra sociala sammanhang, vilket arbetet ger möjlighet till. Att förlora arbetet och det 
sociala nätverket det medförde upplevdes jobbigt för många av individerna som undersökts. 
Nedan följer ett citat från Lena som visar detta: 

Jag saknar den energi som jag hade tidigare när jag var i arbete. Jag fick min 
energi främst av mina kollegor….men också av att få vara i ett 
sammanhang, vara behövd, av att vara med och göra skillnad , av att 
prestera, av att få uppmärksamhet, av att få beröm, av att producera…ja, av 
att vara i arbete. /…/ Jag är en typisk lagspelare, en kugge i hjulet....som 
drivs framåt med hjälp av och tillsammans med andra...det ger mig energi. 
Jag är säkert inte unik i detta, vi människor är flockdjur och de flesta av oss 
vill tillhöra vår flock. (Mittiliv1 2013-05-06) 

Detta citat visar på det behov som finns av att finnas i sociala sammanhang där individens 
upprätthållande kan pågå i egenskap av lagspelare eller arbetskamrat som inryms i 
yrkesrollen. Att överhuvudtaget kunna upprätthålla sitt själv bygger på att det finns en roll att 
utgå ifrån i sociala sammanhang som vi visat ovan. Detta var ett ständigt återkommande 
problem de individer som undersökts stötte på under sin arbetslöshet. 
   För att överhuvudtaget kunna hitta en betydelsefull roll var de först tvungna att sysselsätta 
sig och på något sätt skapa en meningsfull vardag för att påbörja återskapandet av ett 
fungerande själv. För att göra detta skapade de rutiner under sin arbetslöshet. Genom att skapa 
rutiner kunde individerna som undersökts förstå sig själva på nya sätt då de förlorat sina yrken 
som tidigare varit en stor del av deras tidigare liv och på så sätt skapa mening i sin vardag att 
förhålla sig till. Det har till och med gått så långt som att vissa individer hittar på de till synes 
mest banala aktiviteter för att hålla sig sysselsatta, vilket är ett tecken på att vi ständigt är 
meningsskapande varelser. Nedan presenteras ett citat av Lena som belyser detta fenomen: 

I övrigt är det STORA problemet om dagarna att hitta på något att göra. Jag 
är inte så överdrivet pedantisk av mig, har inte för avsikt att bli heller så 
städa frenetiskt går bort. Jag har ju pinsamt nog färgkordinerat min 
garderob. Men jag tänker nog inte ställa böckerna i bokstavsordning. 
Kanske i storleksordning. /…/ Jag får ju betalt för att sitta i soffan, för att 
pilla mig i naveln och titta på när gräset växer. (mittilivet, 2013-06-26) 

Detta citat skrevs efter två månader som arbetsbefriad. Citatet är mycket talande för hur 
individerna som undersökts tvingats sysselsätta sig i sin roll som arbetslös för att skapa 
mening i sin vardag.  
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Under återuppbyggandet av ett fungerande själv tvingades de arbetslösa individerna att 
ständigt besöka olika myndigheter för att få vägledning och ekonomiskt stöd. Detta upplevdes 
problematiskt av många som upplevde att de i och med dessa möten förlorade sin 
självbestämmanderätt. Följande citat är hämtat från rapport från en arbetslös där författaren 
beskriver en situation där hon väntar på att få en ny tid gällande ett möte kring sin a-kassa: 

När det gått 10 dagar har jag fortfarande ingen tid fått. Jag skickar iväg ett 
mail till henne, för jag börjar nu oroa mig inför månadsskiftet och 
räkningarna som ska betalas. /…/ Dagen efter, 19 januari får jag svar. Ingen 
ursäkt att hon dröjt utan bara att jag kan kontakta någon Lena för att boka 
tid. Här börjar så smått en svag irritation att spira inom mig. (Karlsson, 
2014:11) 

Detta var endast en av de gånger hon råkat ut för något liknande. Trots sina ständiga 
konflikter med myndigheterna försökte hon hålla humöret uppe vilket var jobbigt för henne. I 
citatet framgår hennes behov av en inkomst då räkningarna måste betalas och hur 
myndigheten tar kontrollen över henne. Många upplevde sig tvingade att gå på möten med 
handläggare, delta i arbetssökarevenemang och att ständigt fylla i blanketter för bli 
berättigade sitt ekonomiska stöd. Många upplevde att de ständigt var tvingade att stå till 
myndigheternas förfogande och därför tvungna att planera sina liv i enlighet med detta. Nedan 
visar vi ett citat skrivet av Angelica då hon tänkt ringa till en myndighet och meddela att hon 
ska resa bort, en semester som planerats sedan flera år tillbaka: 

Som arbetslös har jag inte rätt att ta semester, jag är skyldig att stå till 
arbetsmarknadens förfogande sju dagar i veckan, oavbrutet. /…/ Dock får ju 
detta konsekvenser för mig, vilket jag motvilligt accepterar. Väljer jag att ta 
semester, oavsett antal dagar, avsäger jag mig rätten till a-kassa. Jag avsäger 
mig rätten till den låga ersättning som a-kassan betalar ut. (mittiliv1, 2013-
03-22)   

Detta citat är mycket talande för det tvång de som undersökts upplevt, att ständigt behöva stå 
till arbetsmarknadens förfogande vilket många ansåg vara ett heltidsarbete som de själva inte 
valt, med dålig ersättning dessutom. Detta tvång resulterade i att många förlorade sin känsla 
av autonomi och möjlighet att planera sin egen vardag. Detta visar på den problematik i 
uppbyggandet av självet som myndigheterna tillfogade individerna. Genom att införliva 
känslor av förlorad autonomi hos individerna tog myndigheterna bestämmanderätten över 
dem som studerats. På så sätt försvårade myndigheterna individernas återuppbyggande av 
självet som är högst beroende av känslan av autonomi för att kunna resultera i en positiv 
självbild. Om detta skulle vara fallet skulle självet i så fall inte längre utvecklas eftersom den 
grundas i individens möjlighet att se sig själv i form av ett socialt objekt som den kan agera 
utifrån.   
   Tomrummet var det stadie då individerna var tvungna att reparera sina själv för att 
överhuvudtaget kunna fortsätta sökandet efter en ny betydelsefull roll. Denna 
reparationsperiod kännetecknades också av en ekonomisk och social oro. För att reparera sina 
själv sysselsatte sig individerna med olika typer av aktiviteter och införde nya rutiner. Vi har 
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också visat på myndigheternas auktoritära behandling av de arbetslösa individerna och den 
negativa konsekvensen för deras försök att reparera sina själv. Efter att ha påbörjat 
reparationen av sina själv kunde de fortsätta in i nästa stadie. 

6.2.3 Vägen tillbaka 

 

Detta tema är en sammanslagning av de tidigare temana nya vägar och förändringar i livet. 
Efter den påbörjade reparationen av självet fortsatte de individer som undersökts in i detta 
stadie, vägen tillbaka. I detta stadie påbörjades sökandet efter alternativa roller som var 
möjliga med hjälp från familj och vänner. Detta stadie kännetecknas också av förändringar i 
individernas liv som ett resultat av förlusten av arbetet. 
    Detta stadie liknar Fuchs Ebaughs stadie ”sökande efter alternativ”. I detta stadie menar 
hon att individer föreställer sig olika möjliga roller och sedan väger deras för- och nackdelar 
med den roll de för tillfället har. Genom bekräftelse alternativt förnekelse av sociala kontakter 
i individens närhet fattas beslutet om den nya rollen är värd att inta eller inte. På liknande sätt 
var det i vår studie. Efter individernas påbörjade reparationsprocess av sitt själv kunde de 
börja fundera på vad de skulle göra i fortsättningen av livet. Däremot var utgångpunkten 
annorlunda för de individer vi undersökt eftersom de tvingats in i en oönskad roll och deras 
sociala kontaktnät sannolikt blev avsevärt mindre i och med arbetsförlusten.  
      Beroende på hur individerna upplevde och definierade sin situation i rollen arbetssökande 
fick det stora konsekvenser för deras välbefinnande. Familj och vänner var viktiga för en 
positiv definition av situationen. Alla individer vi undersökt har gett uttryck för hur viktig 
dessa relationer varit för att inte bryta ihop känslomässigt. Nedan följer ett citat från 
bloggaren Iris som beskriver sin lycka efter en återförening med hennes gamla band: 

Taggade körde vi vidare vår repetoar, och ju längre vi körde desto mer åkte 
man bakåt i tiden. Fy fan så kul det var! /…/ Helnöjd och riktigt lätt i sinnet, 
fick jag skjuts hem till en väntande nyfiken familj. (Hallå framtiden…??, 
2009-01-22) 

I detta citat framgår det tydligt hur viktigt det är med vänskapsrelationer för att lyckas behålla 
en positiv inställning trots sin utsatta situation. Att repa med sitt band var en ny roll som Iris 
värderade högt och därför upplevdes som glädjefylld av henne och bidrog till en positivare 
definition av situationen. 
   Genom att väga de olika möjliga alternativa rollerna påverkades också individernas syn på 
sig själva och sin situation. En individ som gjorde detta var Birgitta Hedin som i sin 
självbiografi den blå mappen beskriver hur hon fått hjälp i sökandet efter en alternativ roll och 
hennes upplevelser av detta: 

Vi vänder ut och in på alla tänkbara möjligheter som går att uppbringa. Nu 
har jag äntligen möjligheten att själv kunna påverka min situation. /…/ Jag 
vill vända situationen till något positivt. Jag bestämmer mig för att studera 
på halvtid. /…/ Äntligen en tidsperiod i mitt liv där jag kan blicka framåt. 
Jag mår bra. Jag har planer. Jag vet vad jag ska göra. Just nu ser jag bara 
möjligheter. (Hedin, 2012:30)    
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Här är ett tydligt exempel på hur rollövervägandet gått till och resulterat i en typ av roll som 
medfört både mening och en positivare självkänsla för Birgitta Hedin. Denna positiva 
förändring ledde till att hon kände sig gladare och började definiera sin situation i likhet med 
detta.  
   Under sökandet efter nya roller stördes de individer vi undersökt av ekonomiska bekymmer. 
Detta gjorde att många hade svårt att primärt fokusera på sökandet och istället var tvungna att 
säkra sin ekonomiska trygghet vilket försvårade sökandet. Familjen kunde då inte enbart 
fungera som vägledare i sökandet de kunde också fungera som ett ekonomiskt stöd. I Stefans 
fall lät de honom flytta hem igen då han inte hade råd att bo kvar efter sin arbetsförlust. Nedan 
följer ett citat där han berättar sina upplevelser av att inte kunna klara sig själv och därför 
tvingats flytta hem till sina föräldrar: 

Det vart kämpigt nu när jag förlorade jobbet. Jag fick det inte att gå ihop 
ekonomiskt och hade inte råd att köpa mat, glömde till och med bort hur 
cola smakade som jag annars dricker ofta. Tillslut tvingades jag flytta hem 
till mina föräldrar vilket var jobbigt och kändes som ett misslyckande, att 
inte kunna ta hand om sig själv. (Stefan)    

Detta citat visar på den trygga bas familjen kunde utgöra för individen vid sökandet efter nya 
roller. Stefan hade inte möjlighet att klara sig ekonomiskt och därför inte heller tid och vilja 
att söka efter nya roller. Tillslut tvingades han flytta hem till sina föräldrar för att kunna 
påbörja sitt sökande på nytt. Situationen upplevdes som jobbig av Stefan då han inte kunde ta 
hand om sig själv vilket ledde till en försämrad självbild.  
   I detta stadie hade individerna som undersökts någorlunda reparerat sitt själv och påbörjat 
återuppbyggandet av sin självidentitet. Nu var de på väg att söka nya möjliga roller att inta. I 
sökandet saknades ofta en social och ekonomisk trygg bas att utgå ifrån. I dessa fall kunde 
familjen och de närmaste vännerna fungera som denna trygghet. Med hjälp av familjen och 
vännerna kunde de individer som undersökts få hjälp att hitta och väga möjliga alternativ. 
Parallellt med dessa tre stadier genomgicks stora förändringar i de individer som studerats liv. 
Nästa tema beskriver dessa förändringar som resulterade i och med den plötsliga 
arbetsförlusten som ständigt var närvarande i de ovan beskrivna temana.  

6.2.4 Den ofrivilliga rollen 

 

Detta tema uppkom som ett resultat av de tidigare temana beskedet, aktivering, nya vägar, 
mötet med myndigheter och förändringar i livet. I och med att de individer som undersökts 
kastats in i en ofrivillig roll kännetecknades vår process av att individernas liv förändrades på 
många olika sätt som var påtagliga igenom hela processen, som på olika sätt försvårade 
individens framgång i processen.  
   Efter att ha tvingats in i en ofrivillig roll i egenskap av arbetslös uppstod negativa känslor 
som ständigt var närvarande under hela processen. Den trygga bas som individerna som 
undersökts haft i form av socialt nätverk och ekonomisk inkomst skapade ytterligare 
obehagskänslor som var tvungna att bearbetas med hjälp av familj och vänner. Arbetslösheten 
ledde som sagt till många olika förändringar i de studerade individernas liv. Relationerna var 
en av de aspekter som förändrades i och med förlusten av det sociala nätverk som byggts upp 
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genom arbetet. För många innebar detta känslor av utanförskap och nedstämdhet. För att 
hantera detta utanförskap var det flera av individerna som började blogga som ett redskap att 
komma i kontakt med omvärlden utan att uppleva den skam som deras aktuella roll 
förknippades med då de befann sig i sociala miljöer. Nedan följer ett citat av Carina som 
beskriver detta: 

Till slut blev det lättare att inte gå ut genom dörren. Gick jag inte ut, 
riskerade jag inte heller att stöta på någon och behöva förklara varför jag 
inte var på jobb. Inte förrän nu när jag har min egen blogg, har jag börjat 
visa att jag faktiskt är arbetslös. Trots att jag inte bloggat så många dagar än, 
så har den hjälpt mig något otroligt. Bara genom att fokusera på annat än 
min arbetslöshet, så har mitt humör ändrats väldigt mycket. (Carinagblogg, 
2013-03-26) 

Detta citat visar på Carinas skam och rädsla för att bli uppdagad som arbetslös fram till den 
tid då hon bestämde sig för att kungöra detta genom sin blogg. Problematiken för Carina och 
de andra individer som undersöks bestod i att deras upprätthållande av självet var svårt då de 
tvingats inta en mindre socialt önskvärd roll. Därför vågade de sig inte ut i sociala 
sammanhang där upprätthållandet av självet ständigt pågår. Här uppstod alltså ett dilemma 
som förekom bland alla individer som undersökts. Å ena sidan var de tvungna att återskapa 
sina själv för att kunna återuppbygga sina självidentiteter genom sociala möten. Å andra sidan 
upplevde de sig inte ha någon roll att utgå ifrån i upprätthållandet av självet i och med att de 
tvingats in i en roll de inte ville agera utifrån och därför undvek sociala sammanhang. För att 
åtgärda detta dilemma infördes olika rutiner och sysselsättningar. Bloggen erbjöd alltså 
individerna en ny typ av roll, bloggare, som inte anses vara lika stigmatiserad som att vara 
arbetslös.  
   Rolleftersläp hade en avgörande påverkan för individernas definition av situationen. Att 
tidigare inneha en yrkesroll som av samhället anses eftersträvansvärt till att tvingas förlora 
den till förmån för en stigmatiserad roll, arbetslös, ansågs negativt av de flesta av individerna 
som undersökts, speciellt då de själva tvingats göra detta. Att göra ett rollbyte i negativ 
bemärkelse fick individerna att tveka på sin egen förmåga och samtidigt skapa 
mindervärdeskänslor. Nedan följer ett citat av Ulla Karlsson som beskriver hennes 
upplevelser av rolleftersläpets konsekvenser i samband med ett möte med myndigheterna:  

Anton visar sig vara en trevlig man, men han har tydligen läst mitt CV och 
bland det första han frågar är om jag kan hjälpa honom sluta röka med 
hypnos. Det blir ungefär som sist, inte mycket resonerande om mitt 
jobbsökande. Mesta tiden informerar jag om hur jag går tillväga vid hypnos. 
(Karlsson, 2014:20) 

Detta exempel tydliggör rolleftersläpets hinder för individerna som undersökts att söka nya 
roller med hjälp av myndigheterna. Genom att bli betraktade från sina tidigare roller antogs 
individerna kunna uppträda i enlighet med den. Detta var egentligen inte möjligt eftersom de 
intagit en ny roll, arbetslös, och på så sätt hämmades individernas sökning efter alternativa 
roller.  
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Detta tema visar olika hinder som individerna tvingats forcera i sina försök att reparera sina 
själv och sedan återuppbygga en fungerande självidentitet. Dessa hinder följde med 
individerna genom hela processen och måste forceras parallellt med de tre första temana i den 
teoretiska tolkningen.  

6.3 Huvudtolkning  

 

Här presenterar vi vår huvudtolkning som är en abstraktion av den teoretiska tolkningen. Här 
presenteras vår modell som är ett resultat av en omarbetad version av Fuchs Ebaughs 
rollutträdesteori. Vi kommer här att visa hur de olika teman som presenterats under den 
teoretiska tolkningen relaterar till varandra. Eftersom de individer vi undersökt plötsligt 
förlorat en betydande roll och med den en signifikant del av sin självidentitet är vår modell 
snarare en process individen måste klara av för att återfå ett fungerande själv.  
   Tidigt i socialiseringsprocessen och självets utveckling får vi lära oss vilka normer och 
värderingar som finns i samhället. Genom rollövertagande intar barnet i tidig ålder olika 
socialt skapade roller. Dessa roller grundas ofta i olika samhälleliga befattningar alternativt 
yrkesroller, med specifika grupptillhörigheter, som snart införlivas i barnens självidentitet. 
Därmed får individer redan på detta stadie lära sig vikten av att ha en yrkesroll och de 
förväntningar som medföljer rollen samt känslan av att tillhöra en grupp. Så småningom 
utvecklas den generaliserade andre och barnet införlivar då samhällets normer och 
värderingar. De gängse normer som finns i dagens samhälle har resulterat i att det är fult att 
stjäla, att det gäller att göra rätt för sig genom att använda ekonomiska medel. För att skaffa 
ekonomiska medel behövs ett arbete och därför har arbetet blivit en betydande del av 
individens liv. Att plötsligt förlora en så viktig aspekt av livet innebär att individen blir 
tvungen att försöka återskapa en fungerande självidentitet snarare än att byta roll och därför 
ser vår modell annorlunda ut än Fuchs Ebaughs. Hennes modell bygger som tidigare nämnts 
på att individer hinner förbereda sig mentalt på ett rollbyte utifrån en tidigare roll som valts av 
dem själva. Därmed har de resurser för att klara av ett eventuellt rollbyte vilket inte de 
individer vi undersökt haft. Vår modell ser istället ut på följande sätt:  

Det tidigare presenterade temat den ofrivilliga rollen bör ses som den roll individen tvingats 
inta i och med den plötsliga arbetsförlusten. Den ofrivilliga rollen, arbetslös, ses som 
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stigmatiserad roll vilket leder till problem för individen som tvingats i den. Som ett resultat av 
detta måste denna roll bearbetas för att individen ska uppnå en ny fungerande roll. De övriga 
teman som presenterats under den teoretiska tolkningen utgör olika stadier i denna roll. Det 
finns ingen tydlig gräns mellan de olika stadiernas början och slut, gränsen är flytande och de 
olika stadierna överlappar därmed varandra som bilden visar. Det slutgiltiga målet för 
individen är att passera dessa stadier och därmed kunna lämna den påtvingade rollen och anta 
en ny fungerande roll, som individen själv väljer.  
   Chocken är det inledande stadiet i vår modell till skillnad från Fuchs Ebaughs inledande 
tvekan i och med att individerna kastas in i processen utan några som helst förberedelser, in i 
en ofrivillig roll som arbetslös. I detta stadie upplevs förvirring och tomhetskänslor, individen 
vet inte längre vem den är. Den chock som inleder den ofrivilliga rollen tar olika lång tid för 
olika individer att motta och bearbeta. 
   Därefter följer tomrummet som uppstår som ett resultat av att den värsta chocken lagt sig 
och där individen börjar inse sin nya situation, en situation som kännetecknas av utanförskap. 
Individen befinner sig i detta stadie i ett tomrum mellan olika roller, utan att riktigt vara en 
fullgod medlem i någon roll alls. I detta stadie består det största problemet av att individen 
måste återfå en känsla av en socialt och ekonomiskt trygg bas för att kunna påbörja 
reparationen av självet. En viktig del av reparationsarbetet består av att skapa ett substitut för 
den ofrivilliga rollen och alternativa sätt att presentera sig på. Ett sätt att göra detta är att 
införa nya rutiner och aktiviteter för att kunna återskapa en fungerande roll och självidentitet. 
Dilemmat i detta stadie är den motstridighet som finns mellan behovet av ett rollsubstitut och 
den aktivering som krävs för att den ska uppnås samt den upplevda känslan av omgivningens 
hotfullhet. 
   Efter en påbörjad reparationsprocess av självet kan individen allteftersom börja söka efter 
en ny fungerande roll. Med tiden upplevs en trygg ekonomisk och social bas och individen 
träder in i det slutgiltiga stadiet, vägen tillbaka, där sökandet efter den nya rollen blir det 
primära.  

7 Diskussion 

Nu har vi kommit fram till diskussionen, den del av uppsatsen där de olika delarna kopplas 
samman till en helhet. I detta avsnitt diskuterar vi resultatet av vår undersökning i relation till 
uppsatsens olika avsnitt. Vi kommer inledningsvis sammanfatta vår studie samt diskutera vårt 
resultat utifrån studiens övergripande syfte och frågeställning, har dessa besvarats? Vidare 
diskuterar vi vår teoretiska modell i förhållande till den tidigare forskning som presenterats i 
studien. Därefter förs en diskussion kring den teoretiska och begreppsliga referensramen i 
förhållande till vårt resultat. Sedan diskuteras de möjligheter och begränsningar som den 
hermeneutiska ansatsen inneburit för vår studie. Avslutningsvis för vi en diskussion kring 
uppsatsens samhällsrelevans samt ger förslag på vidare forskning.  

7.1 Den plötsliga arbetsförlusten 

 

I denna studie har vi utifrån den symboliska interaktionismen undersökt vad som händer med 
självidentiteten hos de människor som plötsligt förlorar sina arbeten. I studien använde vi oss 
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av Fuchs Ebaughs rollutträdesteori som utgångspunkt. För att kunna genomföra studien har vi 
gjort intervjuer, läst självbiografier samt diverse bloggar skrivna av individer som upplevt det 
vi ämnade undersöka och tolkade sedan det insamlade datamaterialet i flera steg utifrån en 
hermeneutisk ansats. Som ett resultat av detta utformade vi vår egen modell bestående av den 
ofrivilliga rollen innehållande tre olika stadier, chocken, tomrummet och vägen tillbaka. De 
tre stadierna måste individer genomgå för att hitta en ny fungerande roll och självidentitet. 
Genom att beskriva den ofrivilliga rollen och de olika stadierna har vi problematiserat den 
plötsliga arbetsförlusten och vägen tillbaka till en fungerande roll och självidentitet. Vi har 
visat hur individen inledningsvis drabbas av en stor chock som leder till upplevelser av 
förvirring som skadar självidentiteten. När chocken lagt sig upplever individen ett utanförskap 
som förvärras av ekonomisk oro samt ett förminskat socialt nätverk. För att kunna komma 
tillbaka från detta tomrum måste individen primärt skaffa sig en tillfällig roll samt uppleva sin 
ekonomiska och sociala bas som tillräckligt stabil för att kunna fortsätta i processen och så 
småningom hitta vägen tillbaka till en fungerande roll. När individen lyckats etablera en trygg 
bas och accepterat sin situation måste en ny roll hittas vilket kan göras med hjälp av vänner 
och familj. Vi har visat olika risker och hinder som kan uppstå i denna process. Ett upplevt 
hinder, för de individer vi har studerat, i denna process är myndigheterna som genom sin 
bestämmanderätt över individerna upplevs ta ifrån dem deras autonomi. Upplevelsen av 
autonomi är viktig för reparationen av självidentiteten och i sökandet av en ny fungerande 
roll.  

7.2 Resultat i förhållande till syfte och frågeställning 

 

Studiens övergripande syfte var att studera vad som händer med människor som går från 
innehavandet av en yrkesroll till att förlora den. Vi var framförallt intresserade av att studera 
vad som händer när detta sker plötsligt, utan förvarning och hur detta påverkar individens 
självidentitet. Vi valde att studera förlusten av yrkesrollen eftersom vi ansåg att den utgör en 
stor del av individens självidentitet i och med konsumtionssamhällets framväxt och det 
samhälle vi idag lever i. Studiens huvudsakliga fråga var Hur upplever individer sin 
självidentitet då de plötsligt tvingas lämna en yrkesroll de starkt identifierat sig med?  
   Vi har under denna studie upptäckt att individer som plötsligt förlorar sina arbeten tvingas 
in i en ofrivillig roll bestående av tre stadier individen måste ta sig igenom för att lyckas hitta 
en ny fungerande roll. Det första stadiet, chocken, kännetecknas av att individen upplever 
känslor av tomhet och förvirring. I och med den plötsliga förlusten av arbetet rycks 
självidentiteten bort och individen vet inte längre vem den är. I detta stadie måste individen på 
bästa sätt försöka inse den situation den befinner sig i.  
   När den värsta chocken lagt sig och individen accepterar sin situation infinner sig nästa 
stadie, tomrummet. Inledningsvis uppstår oron inför framtiden och den utsatta ekonomiska 
situationen i detta stadie. Individen måste därför etablera en upplevelse av en trygg 
ekonomisk och social bas som utgångspunkt för reparationen av självet och så småningom 
påbörja sökandet efter en ny fungerande roll. Detta försvåras av de negativa tankemönster den 
ofrivilliga rollen, arbetslös, för med sig vilket gör att vissa individer är kvar i detta stadie 
längre än andra. Det beror på att dessa individer undviker sociala situationer då rädslan att 
avslöjas som arbetslös är så stark att dessa individer blir ”fångar” i sina egna hem.   
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Allteftersom tiden går och den trygga basen skapas börjar individen att leta efter nya 
fungerande roller och det tredje och sista stadiet, vägen tillbaka, överlappar det förra stadiet. 
Nu ligger individens fokus på att kunna lämna den ofrivilliga rollen, arbetslös, genom att hitta 
en ny väl fungerande roll och med denna en positiv självidentitet.    
   För att besvara vår fråga tog vi fram den modell som ovan presenterats kortfattat. Modellen 
visar vilka stadier den ofrivilliga rollen innehåller och hur självet och självidentiteten förloras 
i det inledande stadiet samt hur reparationsarbetet pågår under resterande två stadier. Med 
hjälp av denna modell har vi också beskrivit och förklarat de upplevelser som individer får av 
att plötsligt förlora sitt arbete. Genom att ta fram denna modell har vi dessutom kunnat 
fokusera på den plötsliga förlusten av arbetet och sökandet efter en ny fungerande roll i form 
av en process, vilket var ett av de huvudsakliga syftena med denna studie. Vi har 
förhoppningsvis också gett våra läsare ett nytt sätt att tolka och förstå hur en plötslig förlust 
av arbetet kan upplevas och påverka individen.    

7.3 Resultat i förhållande till den tidigare forskningen 

 

Den tidigare forskning som presenterats i denna studie visar att lite forskning har gjorts 
gällande individer som befinner sig mitt i sitt yrkesliv och plötsligt förlorar sitt yrke. Den 
tidigare forskning som presenterats i temat yrkesutträde visar snarare hur övergången mellan 
olika livsfaser ser ut, till exempel slutet av yrkeskarriären och den stundande pensionen då 
individerna är mentalt förberedda på ett rollbyte. Trots att denna övergång är medveten och 
kan förberedas mentalt ser vi likheter i vårt resultat. De individer som tvingas att gå i pension 
på grund av sin ålder och saknar ekonomisk uppbackning försöker förtvivlat klamra sig fast i 
yrkeslivet genom att arbeta deltid och fungera som extrapersonal. På så sätt förstärks den 
ekonomiska basen tillfälligt och de sociala kontakterna kan bibehållas och stötta i det 
stundande rollutträdet. De individer som tvingas gå i pension upplever avsaknaden av en 
grupptillhörighet vilket påverkar självförtroendet negativt. I vårt resultat tvingas individerna 
in i en oönskad roll, dock plötsligt, som ger upphov till samma känslor av utanförskap och 
avsaknad av grupptillhörighet. De som tvingats i pension slipper den första chocken eftersom 
den mentala förberedelsen finns och därför landar de omedelbart i det andra stadiet där 
upplevelsen av den ekonomiska och sociala basen måste upprättas.     
   I temat yrkesidentifikation visade vi med hjälp av den tidigare forskningen hur starkt 
individer identifierar sig med sina arbeten. Detta var framförallt påtagligt bland män, kvinnor 
identifierade sig oftare med roller som förknippas med hemmet. Vår studie visar att även 
kvinnor starkt förknippar sig med sina arbeten. Majoriteten av de vi undersökt är kvinnor och 
resultatet visar att den chock och tomhet som medföljer den plötsliga förlusten av arbetet 
vittnar om en stark yrkesidentifikation. 
   Det finns olika strategier för att bearbeta förlusten av yrkesidentifikationen. En strategi som 
är vanligt förekommande i den tidigare forskningen är användandet av olika narrativ, vilket 
särskilt framkommer i temat yrkespositionering. Genom att kategorisera sig i egenskap av 
andra roller kan individen som av någon anledning förlorat sitt yrke skapa ett substitut till den 
annars stigmatiserade rollen ”arbetslös”. Detta var en strategi som individerna vi undersökt 
använde sig av för att tillfälligt lämna det tomrum de hamnat i på grund av den plötsliga 
arbetsförlusten. Genom att kategorisera sig i egenskap av tillfälliga roller såsom 
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”heltidsbloggare”, till och med ”arbetssökande” istället för ”arbetslös” kunde individerna 
tillfälligt förbättra presentationen av sig själva för andra och lyfte på så sätt deras 
självförtroende i jakten på den nya rollen.  
   I den tidigare forskningen finns inga studier baserade på övergången från innehavandet av 
en yrkesroll till att bli arbetslös. Forskningen fokuserar främst på hur individer upplever sin 
självidentitet antingen på arbetet eller i egenskap av arbetslös, aldrig hur den påverkas och 
förändras däremellan. Med vår studie har vi bidragit till denna typ av forskning med hjälp av 
den processmodell som tagits fram med hjälp av vårt resultat.  

7.4 Teoretiska reflektioner 

 

De teorier vi använt oss av vid utförandet av denna studie grundar sig i det socialpsykologiska 
perspektivet, den symboliska interaktionismen med fokus på begreppen roll, själv och 
självidentitet. Som stöd i vår analys använde vi Fuchs Ebaughs redan etablerade 
rollutträdesteori. Denna modell gav oss en grundläggande förståelse för vad som sker då ett 
rollutträde sker och hur detta påverkar individen. Denna modell gjorde det möjligt för oss att 
jämföra vad som sker vid ett mentalt förberett rollutträde och det plötsliga utträde som vår 
studie fokuserat på.  
   Den symboliska interaktionismen är ett mycket omfattande perspektiv som lägger stort 
fokus på den sociala interaktionen, speciellt som den menar att människan måste förstås 
utifrån hennes handlingar. Utifrån begreppen roll, själv och självidentitet kunde vi analysera 
vårt material på ett produktivt sätt. Eftersom vi var intresserade av den process som uppstår 
vid en plötslig arbetsförlust använde vi oss av Fuchs Ebaughs rollutträdesteori som beskriver 
hur individer genomför rollbyten i största allmänhet. Genom användandet av hennes teori och 
de begrepp som den symboliska interaktionismen erbjuder kunde vi utforma en egen modell 
som visar vad som händer med individer som tvingas in i ett plötsligt rollbyte, in i en 
ofrivillig roll. I vårt resultat har vi visat vad som sker med individen och dess självidentitet då 
den plötsligt förlorar sitt arbete utan förvarning. Hur individen inledningsvis blir så chockad 
av förlusten av en roll de starkt förknippar sig med att till och med underordnade roller i 
rollrepertoaren också försvinner och hur de därefter hamnar i ett tomrum, mellan olika roller. 
Vår modell kan därmed ses som ett komplement till Fuchs Ebaughs teori då den förklarar den 
plötsliga förlusten av arbetet. Vi valde att inkludera en redogörelse för självets utveckling 
samt upprätthållande i teoriavsnittet. Detta gjorde vi för att bredda läsarens förkunskaper inför 
genomgången av vår teoretiska modell. Detta uttrycks inte explicit i resultatet men ligger som 
grund för förståelsen av resultatet. 
   Vi är nöjda med de teoretiska val vi gjort, trots att vi till en början upplevde en del problem 
med att reda ut och skilja på de olika begreppen roll, identitet, själv och självidentitet. 
Inledningsvis funderade vi på att anta ett existentialistiskt perspektiv. Efter långa funderingar 
tyckte vi att existentialismen blev alltför abstrakt och svår att konkretisera. Därför valde vi 
istället att använda den symboliska interaktionismen med utgångspunkt från Fuchs Ebaughs 
rollutträdesteori. På så sätt fick vi en möjlighet att skapa fokus i vår undersökning samt 
konkretisera den vilket resulterade i vår teoretiska modell.   
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7.5 Metodologiska möjligheter och begränsningar  

 

Syftet med vår studie var att beskriva individens upplevelser samt den process som medföljer 
den plötsliga arbetsförlusten och dess påverkan på självidentiteten. Då det studerade ämnet 
var svårt att greppa och det inte fanns något konkret att undersöka mer än människors 
upplevelser av detta fenomen blev valet av den hermeneutiska ansatsen självklar. 
Hermeneutiken erbjuder heller inget exakt analysförfarande utan är mycket flexibel och gav 
oss på så sätt möjlighet att själva bestämma hur analysen skulle se ut men också en utmaning 
att göra en god analys. Tack vare denna flexibilitet kunde vi utan problem använda vår 
teoretiska och begreppsliga referensram samt använda olika typer av datamaterial. Det största 
problemet vi ställdes inför i analysen var att på ett bra sätt öka abstraktionsnivån mellan de 
olika tolkningarna och att få huvudtolkningen att lyfta. För att lyckas på bästa sätt var vi 
tvungna att stanna upp och bearbeta varje tolkning ett flertal gånger. Samtidigt var dessa 
pauser nödvändiga för att pendlingen mellan del/helhet skulle hinna sjunka in och få vår 
förståelse för materialet att utvecklas.  
   Urvalet som gjorts i denna studie baserades på individer som starkt förknippade sig med 
sina yrken. För att åstadkomma detta valde vi att undersöka individer som var arbetsvilliga, 
vars arbeten utgjorde en viktig del av livet och dessutom inte befann sig i någon 
övergångsperiod i yrkeslivet. Dessa individer skulle dessutom ha förlorat sina arbeten 
plötsligt, utan någon mental förberedelse. Med detta urval har vi kunnat studera ett begränsat 
fenomen utifrån en specifik grupp och deras upplevelser. Eftersom vi dessutom var 
intresserade av att studera en process valde vi individer som befann sig olika lång tid ifrån 
uppsägningstillfället. Genom att göra detta kunde vi studera individer som kommit olika långt 
i den process som undersökts.  
   Vid datainsamlingen stötte vi på olika problem. Då vi helst ville undersöka individer som 
gått igenom hela processen och återgått till yrkeslivet var det svårt att hitta dessa personer då 
det inte finns något specifikt forum för dem. Hade vi undersökt arbetslösa individer och inte 
processen hade vi kunnat gå till exempelvis Arbetsförmedlingen och intervjua individer där. 
Men eftersom vi nu var intresserade av en process valde vi att istället använda bloggar som 
grund till studien. Bloggarna gav oss möjlighet att studera individernas genomgång av 
processen steg för steg i det aktuella tillstånd individen för tillfället befann sig i då inlägget 
skrevs. Som ett komplement till bloggarna gjorde vi två intervjuer med individer som 
genomgått hela processen för att få tillgång till deras upplevelser av denne. Vi läste dessutom 
två självbiografier skrivna av individer som också upplevt detta. Vi ansåg att självbiografierna 
var ett bra komplement då författarna bearbetat händelsen för att överhuvudtaget kunna skriva 
sina böcker. Samtidigt är vi medvetna om att både bloggarna och självbiografierna är skrivna 
med en publik i åtanke vilket kan resultera i att en del händelser och upplevelser utelämnas 
eller har blivit tillrättalagda. Genom att använda oss av bloggar och självbiografier har vi inte 
haft samma möjlighet att komma in på djupet som vi hade önskat vilket exempelvis intervjuer 
hade kunnat bidra med.  
   Inledningsvis hade vi önskat att urvalet blivit mer heterogent än vad de faktiskt blev, men 
när vi skulle samla in datakällorna visade det sig att det var svårt att hitta män som ville 
intervjuas och berättade om sina upplevelser på allmänna bloggar. Vi tror att detta kan bero på 
att män inte vill visa sig sårbara i en stigmatiserad roll medan kvinnor använder sig av 
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självbiografier och bloggar som en typ av bearbetningsprocess för att må bättre. Därför blev 
vårt urval mer homogent än önskat. 

7.6 Personliga reflektioner  

 

Vår ursprungliga tanke var att studera vad som händer med människor som inte längre kan 
identifiera sig med vad de tidigare ägnat sina liv åt, idrottsstjärnor som på grund av ålder inte 
längre kan idrotta, före detta tv-kändisar som inte längre visas på tv och så vidare. Vi var 
intresserade av att studera synen på dessa människor både från omgivningens perspektiv men 
också deras egen syn på sig själva. Vilka förväntningar, åtaganden och skyldigheter ställs på 
dessa människor från omgivningen och de själva med tanke på deras tidigare karriärer. 
   Med tanke på det samhälle vi lever i idag, där yrket utgör en stor del av de flesta människors 
identitet blev vi intresserade av att istället undersöka vad som händer med människor som blir 
av med sina yrken. Vid en ordentlig genomläsning av tidigare forskning som gjorts på 
området upptäckte vi att den forskning som gjorts fokuserar identitetsskapande på 
arbetsplatser eller hur människor som förlorat sina arbeten gör för att klara sig socialt och 
mentalt. Vi kunde inte hitta någon forskning som studerade förlusten av arbetet och perioden 
efter som en hel process och därför bestämde vi oss för att göra just detta. Vi hittade då Fuchs 
Ebaughs rollutträdesteori som beskriver rollbytesprocessen i största allmänhet. Denna modell 
beskriver hur människor förbereder sig på att göra rollbyten och hur denna sedan genomförs. 
Modellen beskriver inte vad som händer med individer som tvingas in i denna process utan 
mental förberedelse och det var därför vi bestämde oss för att studera den plötsliga 
arbetsförlusten i förhållande till rollutträdesteorin.   
   I början av studien var vi övertygade om att den plötsliga arbetsförlusten skulle påverka 
individen negativt, vad vi inte visste var hur mycket den påverkade individen. Under studiens 
gång förstod vi hur viktigt arbetet verkligen är för identitetsskapandet och den stora del det 
utgör av identiteten. Detta blev mycket tydligt i och med den tomhet och förvirringskänslor 
som uppstod i samband med chocken som blev ett resultat av beskedet. Den plötsliga 
förlusten av arbetet påverkade inte bara individens självidentitet negativt, den påverkade 
också andra människor i individens omgivning såsom familj och vänner. Tack vare 
arbetsförlusten förlorade de studerade individerna inte bara sin inkomst och trygga bas de 
förlorade också många sociala kontakter och möjligheter att umgås med dessa. Detta visar att 
en plötslig arbetsförlust påverkar många olika livssfärer negativt, inte enbart individen ifråga. 
   Avslutningsvis vill vi poängtera de arbetslösas situation. Studien har visat arbetets betydelse 
för skapandet av en identitet i konsumtionssamhället och att de arbetslösa individer som 
undersökts inte valt att vara detta. De befinner sig i en stigmatiserad roll som upplevs medföra 
starka mentala och ekonomiska påfrestningar som dessutom är svår att ta sig ur! 

7.7 Samhällsrelevans och förslag till vidare forskning 

 
Vi har med vår studie visat arbetets dominerande ställning i konsumtionssamhället, hur 
individer som plötsligt förlorar det upplever att de hamnar i ett utanförskap. Vi har visat hur 
vägen tillbaka till en fungerande självidentitet och det övriga samhället ser ut i de fall som 
grundar sig i den plötsliga arbetsförlusten med hjälp av en teoretisk modell. Vår modell kan 
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hjälpa oss att förstå den arbetslösas situation och upplevelser på ett nytt sätt.  
   De myndigheter som syftar till att hjälpa människor som förlorat sina arbeten kan ofta stötta 
och hjälpa dessa individer. Under studiens gång uppmärksammade vi att detta inte alltid är 
fallet då individer plötsligt förlorat sina arbeten och med den sin självidentitet. I detta fall 
upplevs myndigheterna snarare som krävande och hämmar individens väg tillbaka till ett 
fungerande liv. De individer vi studerat upplever de som att myndigheterna dikterar var de ska 
befinna sig vid vissa tidpunkter eller vilka arbeten de ska söka. Därmed upplever de att 
myndigheterna tar ifrån dem deras autonomi vilken är avgörande för reparationsarbetet av 
självidentiteten. I ett samhälle som Sverige där arbetsmarknaden ständigt effektiviseras och 
företagen skär ned på personal blir det allt vanligare att människor utan förvarning förlorar 
sina arbeten. Det blir då viktigt att myndigheterna kan bemöta dessa människor på ett korrekt 
sätt för att förenkla återgångsprocessen för dem på bästa och smidigaste sätt. Vi anser därför 
att mer forskning kring myndigheternas bemötande av människor som plötsligt, utan 
förvarning förlorat sina arbeten bör göras. På så sätt kan vi snabbare hjälpa dessa människor 
ut i arbete igen och få samhällets ekonomi att förbättras eftersom färre resurser behöver 
läggas på långtidsarbetslösa. 
   Vi har poängterat att en plötslig förlust av arbetet inte enbart påverkar självidentiteten 
negativt, den påverkar också många livssfärer. Framförallt förlorar individen sin inkomst, i 
samband med arbetet, vilken är avgörande för upplevelsen av ett fungerande liv. I 
konsumtionssamhället upplever sig många individer tvungna att ständigt sälja sig i egenskap 
av en handelsvara, en vara som bedöms utifrån de produkter som konsumeras. Därför känner 
vi oss tvungna att ständigt konsumera olika varor. Detta gör vi för att få känslan av att vara 
betydelsefulla, att ha en identitet i konsumtionssamhället vilket blir problematiskt i och med 
en plötslig förlust av arbetet och därmed en förlorad inkomstkälla. Inte bara möjligheten att 
kunna konsumera förvinner vid den plötsliga arbetsförlusten. Naturligtvis drabbas även 
människor i individens närhet av den förlorade inkomsten. Barnen kan till exempel tvingas 
avbryta sina fritidsaktiviteter för att någon förälder inte längre har möjlighet att betala dem. 
Det behövs mer forskning på hur människor i närheten drabbas av och upplever en 
närståendes plötsliga förlust av arbetet. De tvingas också in i en situation de själva inte valt 
och kunnat förutse. Denna företeelse antar vi är vanligt förekommande i dagens samhälle som 
kännetecknas av nedskärningar och andra problem som kan orsaka att en närstående person 
förlorar sin ekonomi såsom spelmissbruk och dåliga investeringar. Med vår modell har vi 
enbart täckt en liten del av ett enormt forskningsområde, där utgångspunkten har varit den 
plötsliga arbetsförlusten.  
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Bilagor: 

Bilaga 1 – Rollutträdesteori  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Teman som behandlats under intervjuerna:  

• Familj och släkt 
 

• Vänner och bekanta 
 

• Arbetskamrater 
 

• Samhället i övrigt (myndigheter) 
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Bilaga 3 – Tematisk omvandling från den preliminära tolkningen och Fuchs Ebaughs 

rollutträdesteori till vår tolkning. 

 

 


