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Sammanfattning)

Långtidsarbetslöshet och arbetsmarknadspolitik är ett högst aktuellt ämne för såväl politiska 
partier som för medborgare. Arbetslöshet kostar samhället pengar och ju längre individen blir 
kvar i arbetslösheten, desto mindre blir chanserna att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden.  
I denna studie används en kvalitativ metod där vi vänder blicken från de politiska 
diskussionerna och istället fokuserar på de långtidsarbetslösas egna erfarenheter. I studien 
intervjuas åtta långtidsarbetslösa individer från två olika kommuner i olika delar av Sverige. 
Vi undersöker deras karriärresor, syn på sitt eget ansvar, hjälpen de fått och känslan inför 
framtiden. Resultatet visar att alla individerna möter stora hinder i sina försök att ta sig 
tillbaka ut i arbete då de, trots helt skilda karriärresor, har kommit till en punkt där de inte är 
eftertraktade på den arbetsmarknad som råder i deras kommun. Flertalet kan berätta om 
brister de upplevt i kontakt med Arbetsförmedlingen, det låga förtroendet för regeringen och 
ytterst få känner hopp inför framtiden. Slutsatser kan dras kring behovet av ett bättre stöd och 
vägledning än det som ges och att ålder samt ekonomi påverkar hur allvarligt dessa 
långtidsarbetslösa individer uppfattar sin situation. 
 
Sökord: Långtidsarbetslös, arbetslös, arbetsmarknad, arbetssociologi. 
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Inledning)

Arbetslöshet är en naturlig del av samhället, det kommer alltid finnas luckor mellan 
anställningar och yrken som saknar tillräckligt, eller har för många kvalificerade utförare 
(Nationalencyklopedin, 2014). Det är med andra ord normalt att människor är arbetslösa. Det 
finns dock människor som alltid befinner sig i detta stadium, människor som aldrig fått någon 
erfarenhet eller i somliga fall fått väldigt lite erfarenhet, av arbetslivet. 
 
I en studie utförd av Tjänstemännens Centralorganisation (Mörtvik & Rautio, 2009) 
undersöks förutsättningarna för människor att erhålla ett arbete. Där blir det tydligt att 
chansen till arbete minskar ju längre man varit borta från arbetsmarknaden. Följande citat 
sammanfattar denna problematik; 
 

En förutsättning för att regeringens politik över huvud taget ska ha en chans att fungera är att 
arbetsgivare är intresserade av att anställa personer med en lång sjukskrivning eller med arbetslöshet i 
bagaget. Analysen av de data vi här presenterar visar att detta inte är vare sig vanligt eller särskilt troligt 
(Mörtvik & Rautio, 2009, s.14). 
 

Ämnet är högst aktuellt att undersöka då debatten om arbetsmarknadspolitik och 
försäkringskassan fortfarande är het. Politikerna vill ha ut människor på arbetsmarknaden 
omgående. Studier visar att långtidsarbetslösa som tvingas ut i arbetslivet för att testa sin 
arbetsförmåga, utan att denne får tillräckligt med stöd, riskerar att få exakt motsatt effekt. 
Detta kan istället utöka den permanenta utslagningen från arbetsmarknaden. (ibid). 
 
I debatterna talar man som politisk opponent om de olika åtgärdsprogrammen som 
”förvaring” av människor och som ger upphov till både psykisk och fysisk ohälsa (Karlsson, 
2012). Medan försvarare pekar på de resultat och bedrifter som detta system har åstadkommit 
(Engström, 2012). Regeringen har uttalat att de tar långtidsarbetslösheten på största allvar. De 
vill att fler ska börja arbeta och att det utanförskap arbetslöshet kan medföra, skall minska 
(Regeringskansliet, 2013). Regeringen satsar därför 2,2 miljarder kronor mellan år 2014-2017 
på olika åtgärder som skall motverka långtidsarbetslösheten (Arbetsmarknadsdepartementet, 
2013). Ämnet är med andra ord i hög grad aktuellt att undersöka.  
 
Ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv kan vi även tillägga vikten av att, oavsett inom 
vilken organisation man verkar, vara medveten om konsekvenserna av varje individs beslut. 
Vikten av att en elev klarar skolan och får vägledning som ger verktygen att klara av 
arbetsmarknadens ovisshet. Vi kan själva tycka att en god studie- och yrkesvägledare har 
kännedom om hur arbetsmarknadens alla delar ser ut. För vår profession blir de personliga 
berättelserna högst intressanta, då man genom dessa kan se hela karriärbanan och få ta del av 
orsakerna till att en individ hamnar i långtidsarbetslöshet. 
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Syfte)och)frågeställningar(

Syfte 

Syftet med studien är att genom individers egna berättelser ta reda på hur situationen som 
långtidsarbetslös ser ut och hur den har uppkommit. Vi vill undersöka skillnader i bemötandet 
av dessa individer från Arbetsförmedlingen och andra kompletterande aktörer. !
)

Frågeställningar)

1. Hur har långtidsarbetslösas karriärresa sett ut?   
 
2. Hur ser långtidsarbetslösa på sitt eget ansvar att ta sig in på arbetsmarknaden? 
 
3. Hur uppfattar långtidsarbetslösa den hjälp som de har fått? 
 
4. Hur ser de långtidsarbetslösa på sin framtid på arbetsmarknaden? 

Bakgrund)och)litteraturgenomgång)

Inför vår kommande resultatredovisning finns begrepp och litteratur av intresse för 
fördjupning och förståelse av studien.  
 
Arbetsbegreppet)

Det är inte helt ovanligt att samhällsvetenskaplig litteratur har svårigheter att definiera 
begreppet arbete. I boken Arbetslivet (Berglund & Schedin, 2009) förklaras hur historiker 
anser att ingen definition är tillräcklig då arbete förklarar människans olika aktiviteter. Dessa 
aktiviteter kan inte särskiljas och därmed finns ingen avgränsning. Författarna anser dock att 
en avgränsning sker enbart genom att förklara vad termen arbete betyder just för författaren. 
Inom arbetssociologin finns tre olika linjer av arbetsbegreppet. Den första är den mest 
uppenbara; lönearbetet, vilket inte kräver vidare reflektion. Den andra försöker vidga 
begreppet så att fler aktiviteter får plats, men då blir gränserna svårare att skilja och begreppet 
förlorar sin mening. Den tredje linjen hävdar att arbetsbegreppet inte längre säger något om 
varken individen eller aktiviteten. Författarna föreslår en mellanväg där arbete är de 
aktiviteter som organiserar nödvändigheter i ett samhälle. Vår studie handlar om arbetslöshet 
och därmed försörjning och inte aktiviteter, då individerna får den typen av arbete i eventuella 
aktivitetsprogram. Vi väljer därför att använda oss av arbetsbegreppet som specifikt 
lönearbete, där individen arbetar för en lön och samhället erbjuder arbete för att få 
skatteintäkter. 
 
Några)begrepp)inom)arbetsförmedling)

Vi har valt att använda begreppet långtidsarbetslösa utifrån Arbetsförmedlingens egen 
definition. Långtidsarbetslös innefattar arbetslösa, 25 år eller äldre, som varit anmälda på 
Arbetsförmedlingen i minst 6 månader (182 dagar). Personer under 25 år räknas som 
långtidsarbetslösa efter 100 dagar (Arbetsmarknadsstyrelsen, 2007). Begreppet arbetslös är 
också vanligt förekommande i denna uppsats. Vi har valt att även definiera arbetslös utifrån 
Arbetsförmedlingens egen definition. Arbetslös klassas personer som är utan arbete och som 
är aktivt arbetssökande. Arbetslösa ska kunna ta de arbeten som arbetsmarknaden har till 
förfogande och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program (ibid). 
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Det centrala uppdrag som Arbetsförmedlingen har är att förena arbetsgivare med 
arbetssökande. Arbetsförmedlingens mål är att förbättra arbetsmarknaden genom att bland 
annat prioritera de som är långt ifrån arbetsmarknaden och att skyndsamt samt effektivt få ut 
de arbetssökande i arbetslivet. Detta görs genom att anlita kompletterande aktörer och även 
hjälpa nyanlända invandrare att så snabbt och effektivt som möjligt få hjälp till 
egenförsörjning genom arbete eller studier (SFS, 2007:1 030). De kompletterande aktörer 
Arbetsförmedlingen tar hjälp av har som syfte att genom samverkan ge de arbetslösa en bättre 
matchning till arbete och på så sätt motarbeta utanförskap. De ska även erbjuda den arbetslösa 
möjligheter till personligt anpassade tjänster och service samt ge dem chans till aktörers 
vetande och lärdomar. De kompletterande aktörerna hjälper Arbetsförmedlingen att uppfylla 
sitt givna uppdrag, att förena arbetsgivare med arbetssökande (Arbetsförmedlingen, 2014). 
 
Jobb- och utvecklingsgarantin är ett annat verktyg inom arbetsförmedling och har som syfte 
att erbjuda individuellt utarbetade insatser till de individer som varit arbetslösa en längre 
period. Dessa insatser skall underlätta för den arbetssökande att så fort som möjligt få ett 
jobb. Arbetsförmedlingen skall utforska vad varje deltagare behöver för insats för att kunna 
utveckla sin plats på arbetsmarknaden, samt ge deltagarna det stöd som de behöver för att de 
skall kunna fullgöra det som står i den individuella handlingsplanen (SFS 2007:414). Det 
finns även något som kallas arbetsmarknadspolitiska program, vilka syftar till att förstärka 
arbetslösas möjligheter till att få eller att behålla ett arbete. Det är Arbetsförmedlingen som 
ansvarar för dessa program (SFS, 2000:625 om arbetsmarknadspolitiska program). Ett 
arbetsmarknadspolitiskt program ska stödja de arbetslösa på deras väg ut i arbetslivet, 
exempelvis genom studier eller praktik (SFS, 2000:625). 
 
Olika)former)av)ersättningar)vid)arbetslöshet)

Arbetslöshetsersättning ges ut i form av ett grundbelopp som baseras på hur mycket en person 
arbetat. Denna ersättning betalas ut till den som inte är berättigad till ersättning från någon 
form av a-kassa. Är arbetslösa medlem i en a-kassa och uppfyller vissa kriterier är de 
berättigade till inkomstrelaterad ersättning. Denna inkomstrelaterade ersättning baseras på den 
lön man tidigare har haft som arbetstagare. För att få tillgång till denna måste olika krav 
uppfyllas. Arbetslöshetsersättning kan man högst få i 300 dagar. Särskilda regler gäller för 
dem som är deltidsarbetare och till viss del är arbetslösa. Ersättningsdagarna begränsas och 
när dessa tagit slut måste man vara arbetslös på heltid för att få tillgång till 
arbetslöshetsersättningen (SFS 1997:238). 
)
Utvecklingsersättning betalas ut av Försäkringskassan. Arbetslösa som deltar i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program och är mellan 18-24 år har denna form av ersättning. 
Utvecklingsersättning får de personer som inte har arbetat och som inte är berättigade till a-
kassa. Ersättningens omfattning varierar då de som har fullgjort en gymnasial utbildning samt 
medverkar i ett arbetsmarknadspolitiskt program på heltid, får en högre ersättning. De 
personer som endast medverkar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och som inte har 
fullgjort en gymnasial utbildning får en lägre ersättning. Detta gäller fram tills man fyllt 20 år. 
Därefter gäller samma ersättning för alla som får utvecklingsersättning. För att vara berättigad 
till ersättningen måste man även rapportera till Försäkringskassan en gång i månaden. Då 
uppger man hur mycket man har arbetat i det program, som man ingår i. Ersättningen är inte 
beskattningsbar. När man fyller 25 år, övergår man från att få utvecklingsersättning till att få 
aktivitetsstöd (ibid). 
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Aktivitetsstöd är den ersättning man får när man som arbetssökande medverkar i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program. Arbetsförmedlingen är den myndighet som bestämmer 
vilka som ska delta i dessa program och Försäkringskassan är myndigheten som betalar ut 
ersättningen. Ersättningens storlek baseras på hur mycket man tidigare arbetat samt vilken 
inkomst man skulle ha erhållit från a-kassan. Aktivitetsstöd får man så länge man deltar i den 
handlingsplan som Arbetsförmedlingen gjort. Detta innebär att aktivitetsstöd även ges när 
man blivit utförsäkrad från a-kassan. Man måste dock redogöra för vad man har gjort i det 
program, som man deltar i. Detta rapporterar man varje månad för att få rätt till denna 
ersättning. Man kan få fullt aktivitetsstöd i högst 200 dagar, sedan sänks ersättningen (SFS 
1996:1 100). 
 
Sociologiska)aspekter)på)arbete 

Det svenska samhället har sedan flera sekel tillbaka lagt en enorm vikt vid hårt arbete. Det 
finns en stark tradition att både politiskt och moraliskt definiera medborgare som arbetare. De 
rättigheter som finns i samhället är direkt sammankopplade till den sociala skyldigheten att 
arbeta och betala skatt. Arbetsetiken är solid i Sverige, mycket p.g.a. fackföreningarnas 
framväxt i Sverige redan under1870-talet. Trots arbetsetiken så har Sverige relativt generösa 
ersättningssystem i jämförelse med andra länder. Dessa system bygger dock samtidigt på 
logik och krav som vi nämnt i presentationen av de olika ersättningarna. I första hand får du 
ersättning som grundar sig på tidigare inkomster, du ska vara med i en A-kassa och vara 
aktivt arbetssökande (Johansson & Hornemann, 2009). Den väg som Sverige valt att följa, 
med en hög arbetsetik och krav på aktiva arbetslösa, kallas ibland för arbetslinjen. Den 
beskrivs som en grundpelare i svensk välfärd. Alla ska erbjudas arbete, utbildning eller andra 
åtgärder innan de får kontant ersättning. Politiker vill med andra ord göra allt för att undvika 
att människor under en längre tid ska försörja sig på olika ersättningar. Orsaken till detta är, 
lite förenklat, att samhället måste ha människor i arbete. Detta är en avgörande resurs då 
skatteintäkterna behövs för att finansiera framtida välfärdsreformer (ibid).  
 
Arbetslöshetens hälsoeffekter hos människan har historiskt varit främst av ekonomiska 
orsaker. På 1930-talet innebar arbetslöshet att människor, mer eller mindre, förlorade den 
ekonomiska grund som man tidigare hade haft som trygghet för att få vardagen att fungera. 
Brist på föda, hushåll och kläder blev ett faktum. Detta ökade risken för sjukdomar och 
smittspridning, vilket till majoriteten drabbade de utan arbete och inkomst. Dagens samhälle 
skiljer sig mycket från 1930-talet. Idag svälter inte de arbetslösa men ekonomin är ännu en 
betydelsefull faktor. Arbetslösheten gör att personer som är bidragsberoende har ett begränsat 
handlingsutrymme, till skillnad från vänner och familj som innehar arbete. Detta kan i sin tur 
leda till en psykologisk påfrestning då den levnadsnivå man tidigare anpassat sig till måste 
sänkas (Hammarström, 1996). 
 
När en arbetsplats idag tvingas skära ner på arbetskraft så försöker man i första hand bli av 
med oönskade individer som anses vara lågproducerande. Ofta har dessa människor en 
bakgrund med tidigare arbetslöshet. Detta växande utanförskap ökar vid nyrekryteringar då 
arbetsgivare i hög grad avstår från att anställa människor som varit arbetslösa en längre tid. 
Klyftan mellan individen och anställningen blir därmed allt större ju längre tiden går (Mörtvik 
& Rautio, 2009). 
 
För en lyckad integration är ett deltagande på arbetsmarknaden en av de viktigaste 
ingredienserna. Det leder inte bara till en bättre ekonomi utan också till ett integrerande 
deltagande i samhället. Utrikesfödda deltar i mindre utsträckning på arbetsmarknaden och 
detta i förhållande till inrikes föddas deltagande, förändras inte med konjunktursvängningar, 
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utan klyftan är densamma. Om utrikesfödda blir arbetslösa så riskerar de att vara detta i längre 
perioder än inrikes födda. Denna brist av inkludering på arbetsmarknaden begränsar både 
individens socialförsäkringsersättning och minskar karriärmöjligheterna. Bristen på arbete 
och inkomst leder även till brister i hälsa och politiskt deltagande. Författarna visar upp en 
tabell där medellängden på arbetslösheten redovisas i förhållande till veckor och individens 
ursprung. I tabellen kan en tydlig skillnad skådas. År 2008 var medellängden av 
arbetslösheten för inrikesfödda 21,6 veckor. För utrikesfödda var det 32 veckor, alltså 10 
veckor längre.  Bristen på språkkunskaper, utbildning och kontaktnät gör att det är svårt för 
utrikesfödda att kunna visa upp samma siffror på deltagande på arbetsmarknaden som 
inrikesfödda (Berglund & Schedin, 2009). I vår studie har vi endast en utrikesfödd person, 
detta är alltså ett underrepresenterande i förhållande till hur verkligheten ser ut. Därav 
kommer denna fråga inte kunna beröras så genomgående som det vore önskvärt i detta arbete. 
)
I boken Arbetslivet (Berglund & Schedin, 2009) diskuteras huruvida ålder påverkar synen på 
arbete eller arbetsmarknadens syn på individen. Det finns en stereotyp bild av den äldre 
människan som svag, den yngre som omogen och den medelåldrige som ansvarsfull. 
Samhällets syn på människans olika livsfaser blir enormt viktig i frågor som rör in- och 
utträden på arbetsmarknaden. Människan arbetar inte enbart för försörjning utan även för 
tillfredsställelse. Författaren förklarar att det inte finns något stöd för att det skulle finnas 
skillnader i motivationen till arbete beroende på ålder, men poängterar att om individens 
möjligheter inom arbetslivet begränsas finns även en tendens att dennes engagemang till att 
vara inom det också begränsas. Ungas deltagande på arbetsmarknaden har bara minskat 
genom åren. Den främsta förklaringen är att allt fler väljer att utbilda sig. Gymnasieskolan är i 
mångas fall självklar och allt fler ägnar sig åt studier även efter gymnasietiden. Den 
strukturella skillnaden i arbetslivet har dock också haft effekt. Kravet på utbildning och 
kompetens vid nyrekryteringar gör att de okvalificerade unga faller bort. Regler för skydd av 
redan anställda vid ett företag hindrar nya arbetstillfällen för unga, det blir svårt att samla 
erfarenhet för ett högre konkurrensvärde på arbetsmarknaden och svårare att ta sig in (ibid).  
 
Genom åren har arbetsdeltagandet även bland äldre (som innebär en ålder över 55 år) 
minskat, beroende på reformer i pensionssystemet. Arbetslösheten för denna grupp människor 
har däremot ökat. I Sverige ska den äldre arbetskraften skyddas genom lagen om 
anställningsskydd men under senare tid har organisationsförändringar blivit allt mer 
förekommande på arbetsplatser och turordningsreglerna har då kunnat undvikas och 
förhandlats bort. Den vanligaste orsaken till att dessa människor hamnar utanför 
arbetsmarknaden i förtid är nedskärningar eller rent utav nedläggningar av verksamheter. 
Äldre personer upplever i samband med dessa nedskärningar en press på att de ska sluta i 
förtid. Författaren lyfter fram diskrimineringen som finns på arbetsmarknaden, där 
arbetsgivare oftast väljer att inte anställa personer äldre än 50 år, hög ålder uppfattas alltså 
som en negativ egenskap (ibid). 
 
Tidigare)studier)

Studier)om)långtidsarbetslöshet)

I Statistiska Centralbyråns (SCB) genomgång av långtidsarbetslösheten 2010 såg man att 34% 
av de arbetslösa i åldern 15-74 år var långtidsarbetslösa, motsvarande 132 000 personer (SCB,  
2011). Tjänstemännens Centralorganisation lät under vintern 2001 SCB ställa ett antal frågor 
angående anställning av långtidsarbetslösa till ett representativt urval av arbetsplatser i landet. 
Rapporten kom att kallas ”Jakten på superarbetskraften” (Mörtvik & Rautio, 2009). Det blir i 
och med denna rapport tydligt att vägen tillbaka till arbete för långtidsarbetslösa hindras av 
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arbetsgivarna. När SCB frågar Sveriges chefer om hur de ställer sig till att anställa en person 
som varit långtidsarbetslös visar det sig vara den näst sämsta egenskapen en arbetssökande 
kan ha, sämst är att ha varit sjukskriven (ibid). 
 
I ett arbete av Anna Eriksson vid Luleås tekniska universitet (2011), som hon valt att kalla 
”Människorna bakom statistiken”, intervjuade hon fyra långtidsarbetslösa kvinnor för att få 
svar på frågor kring deras eget inflytande, omgivningen syn på dem och den ekonomiska 
påfrestningen. I intervjuerna framkommer det att kvinnornas position som långtidsarbetslösa 
hämmar dem från att leva ett lyckligt och meningsfullt liv. Några av dem upplever sig även 
sedda som mindre värda av samhället och i sin omgivning. Självförtroendet har brutits ner 
vilket gör det ännu svårare att bli attraktiv på arbetsmarknaden. Skam är ett begrepp som 
återkommer och något som vissa av kvinnorna starkt känner av. Främst skammen av att vara 
arbetslös och skammen i att söka jobb. Kvinnornas uppfattning av Arbetsförmedlingens stöd 
var negativ. Kontakten med Arbetslivsresurs, som är en kompletterande aktör till 
Arbetsförmedlingen, uppfattades dock mer positivt (Eriksson, 2011). Arbetet är dock gjort i 
samarbete med Arbetslivsresurs så viss eftertänksamhet bör läsaren ha. 
 
Arbetets)psykoEsociala)värde)

Arbetet fyller en social funktion som är viktig för människan. Vi arbetar främst för att få 
bekräftelse och vara en del av något. Jobbet ger inte bara en lön utan en känsla av stolthet och 
att duga även i andras ögon. I boken ”Jobbigt” (1998) behandlar man ”ekonomi-skam-
modellen” som betyder att ju allvarligare den ekonomiska påfrestningen är ju mer skambelagd 
blir man av omgivningen och desto allvarligare blir arbetslöshetens konsekvenser.  I 
intervjuer framkommer att arbetslösa ofta upplever oförståelse ifrån sin omgivning och 
känner sig dömda som lata (Winberg, 1998). 
 
Forskaren Mikael Nordenmark har utfört en undersökning vars syfte är att uppmärksamma 
arbetets psykosociala värde för arbetslösa, vilket beskrivs i boken Välfärdsprojektet - 
arbetslöshet och välfärd (1998). I undersökningen deltar 3 500 arbetslösa.  Nordenmark 
bygger studien på olika hypoteser kring olika faktorer som kan påverka arbetets psykosociala 
värde för arbetslösa. Sedan jämför han det resultat han får från sin studie med dessa 
hypoteser. Författaren utgår i sin studie ifrån två olika synsätt av arbetets betydelse för 
människan. Det ena synsättet är från nationalekonomen Marian Radetzki, som menar att 
arbetets centrala värde för människor är att det ger en inkomst. Vilket betyder att människan 
väljer arbetslöshet framför att arbeta om en inkomst kan säkras på annat vis. Detta innebär att 
om en arbetslös person får sin a-kassa ersättning sänkt så ökar motivationen för att hitta ett 
arbete. Radetzki förutspår att en alltför generös ersättning vid arbetslöshet kan öka 
arbetslöshetsnivån. Nordenmarks andra synsätt kommer ifrån den engelska forskaren Maria 
Jahoda som menar att arbetets mest centrala del är att det ger människan ett psykosocialt 
värde i form av personliga kontakter, meningsfulla aktiviteter samt en identitet. Detta innebär 
att majoriteten av människor vill arbeta även om arbete inte krävs av ekonomiska orsaker.  
Nordenmarks undersökning visar att hela 82 procent av hans respondenter kunde tänka sig att 
arbeta även utan att ekonomiska skäl fanns. 60 procent betonar arbetskamraterna som mycket 
betydande. 63 procent betonar att arbete medför en meningsfull sysselsättning. Enbart 35 
procent anser lönen som mycket viktig. Detta visar att majoriteten av arbetslösa värdesätter 
det psykosociala som ett arbete ger mer än de värdesätter det ekonomiska (Nordenmark, 
1998). 
 
)
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Motivation)

Inom arbetslösheten går man igenom olika faser. Först uppstår en enorm oro inför vad 
arbetslösheten innebär. Sedan börjar man acceptera situationen och ser det som en chans till 
semester och avkoppling. Ju längre arbetslösheten går desto sämre mår man dock 
psykiskt. Stressen ökar med den allt sämre ekonomin och sakta men säkert tappar man tron på 
framtiden och en nyanställning. I det sista steget börjar man tänka annorlunda och hitta nya 
vägar (Levi & Petterson, 2007) 
 
Att bli långtidsarbetslös kan ha många olika orsaker, en av dem sägs vara om man som person 
förhåller sig negativt till arbete vilket kan medföra att arbetsmotivationen blir låg (Palme & 
Stenberg 1998). Nordenmarks (1998) undersökning visar att de personer som var 
långtidsarbetslösa hade en större arbetsmotivation men ett sämre psykiskt mående än de som 
var kortidsarbetslösa. Icke nordiska medborgarna hade större arbetsmotivation än nordiska 
medborgare. De icke nordiska medborgarna hade en större arbetsorientering, besvärligare 
med att finna alternativa aktiviteter till arbetet och de mådde även psykiskt sämre än de 
nordiska medborgarna. Enligt undersökningen (Nordenmark, 1998) sjunker 
arbetsmotivationen med stigande ålder vilket visar sig som tydligast i 50-års ålder. De äldre är 
de som har enklast att hitta alternativa aktiviteter till arbete och har förutom detta ett högre 
välmående än övriga åldersgrupper. De yngre kvinnorna innehar den största 
arbetsmotivationen medan äldre kvinnor uppskattar arbetet minst. Männen värdesätter arbetet 
lika högt mellan åldrarna 18-50 år. De som är äldre än 50 år har en minskad arbetsmotivation.  
 
Sammanfattningsvis visar Nordenmarks (1998) undersökning att arbetslösa anser att arbetet 
fullgör en stor psykosocial funktion i form av sociala kontakter, betydande aktiviteter, status 
och respekt. Lönen anses inte lika betydande. Arbetsorienteringen har en betydande vikt för 
psykisk välmående hos arbetslösa. De arbetslösa som saknar arbete av psykosociala skäl mår 
sämre psykiskt än de arbetslösa som har låg arbetsmotivation. Detta betyder att vi kan 
förvänta oss en ökning av psykisk ohälsa bland nysvenskar och unga kvinnor som är 
arbetslösa. Nordenmarks slutsatser är att de som drabbas av långtidsarbetslöshet mår psykiskt 
sämre, de har även svårare för att anpassa sig till sin livssituation vilket gör att risken för att 
de utsätts för olycka och välfärdsproblem ökar. Detta kan i sin tur leda till ökade 
sjukvårdskostnader.  Med detta sagt finns det både hälsomässiga och samhällsekonomiska 
motiv till varför långtidsarbetslöshet borde övervinnas (ibid). 
 
Teoretiska)utgångspunkter)

I studien kommer vi att utgå ifrån teorier som vi kommit i kontakt med under vår egen 
utbildning till studie- och yrkesvägledare. Vi kommer att beröra socialpsykologiska modeller 
då dessa ger en förklaring på hur långtidsarbetslösa uppfattar sin situation utifrån mänskliga 
behov. En annan teori är utifrån Bourdieus teorier om habitus och socialt kapital för att kunna 
förstå hur respondenternas bakgrund påverkat deras nutid. Vi kommer även använda olika 
karriärteorier som ger en förklaring på orsaker kring de val individer gör kring sin framtid.  
)
Socialpsykologiska)modeller)

I boken ”Arbetslöshet och ohälsa” tar författaren Hammarström (1996) upp flera olika synsätt 
på hur människor hanterar och upplever arbetslöshet. Hammarström beskriver flera olika 
studier som gjorts kring ämnet, av bland annat: Jahoda, Miles, Janlert samt Tiggerman & 
Winefield. 
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Genetiskt och socialt arv kan ha stor betydelse av hur stora livsförändringar påverkar 
människan. Den engelska forskaren Marie Jahoda menar att arbete uppfyller mer än en form 
av inkomst. Arbete ger även: struktur på dagen, sociala förhållanden, en känsla av 
gemenskap, individuell status, identitet samt en aktiv vardag. En engelsk studie gjord av 
Miles indikerade att om de behov som Jahoda beskriver även uppfylls om man är arbetslös, så 
minskar risken för psykiska problem. Detta innebär att risken ökar för ekonomisk osäkerhet, 
omgjorda tidsstrukturer, utanförskap, känsla av värdelöshet, minskad självkänsla samt ökad 
passivitet. Enligt Janlert så beror upplevelsen av arbetslöshet på hur man uppfattade sitt 
tidigare arbete. Hade man ett arbete som man trivdes bra med och som uppfyllde de behov 
man förväntade att sitt arbete skulle uppfylla, så kan arbetslöshet upplevas som något mycket 
negativt. Om situationen var omvänd, att man vantrivdes och att arbetet inte uppfyllde de 
behov man önskade så kan arbetslöshet kännas som något positivt. Det är därför av vikt att 
känna till de arbetslösas tidigare arbetssituation för att kunna förstå deras känslor och 
uppfattning av hur det är att vara arbetslös. Hur den arbetslösa ser på sin situation beskriver 
Tiggeman och Winefield genom begreppen intern och extern kontroll. Om den arbetslöse 
anser sig vara medansvarig till sin arbetslöshet kallas detta för intern kontroll. De människor 
som har denna interna kontroll mår bättre eftersom de antas ha större styrning över sitt 
tillstånd. Extern kontroll innebär att den arbetslöse anser att arbetslösheten beror på yttre 
faktorer, vilket förmodas medföra sämre mående då de lägger ansvaret på samhället och har 
därför ingen kontroll över sin situation (ibid).  
 
Teorier)kring)självkänsla)och)karriär)

Den konstruktivistiska vägledningen bygger på respekt för den människan är och vill vara. 
Vägledning ska ge trygghet, stöd och hopp till individen, den ska även ge en helhet och 
livsstruktur. Detta sker genom kartläggning av personens identitet (jaget), levnadsrum och 
omgivning, livserfarenheter och livsupplevelse. Inom denna teori anses det att människan 
skapar sina egna problem och därmed även kan lösa dem på egen hand, under förutsättningen 
att man har rätt verktyg. Peavy använder sig av begreppet “empowerment” i detta 
sammanhang, som betyder att vägledaren ska stärka individen så att denne får en bättre 
självkänsla och vågar lita på sin förmåga att fatta beslut (Peavy, 1998). Författaren 
förespråkar levnadshistorier, som verktyg, för att bidra till individens karriärutveckling. I 
detta fall skrivs en biografi om klienten, vilken vi återkommer till i metoddelen. 
 
I Savickas bidrag till konstruktivistisk karriärvägledning söker man efter en karriärhistoria 
som kopplar samman självkoncept med yrkesroller. Målet är att få klienten att inse hur 
yrkesvalet kan göra livet mer komplett, när det matchar den egna personligheten. I 
vägledningsprocessen utvecklas och förtydligas självkonceptet och förmågan att hantera 
utvecklande uppgifter.  Målet är att hjälpa klienten att konstruera en karriärväg som för den 
närmare samhället, inte att få den att klättra uppför en karriärstege. Hela livet ur ett 
arbetsperspektiv sammanfattas i en karriärhistoria och hur individen ser på sitt eget yrkesliv 
avslöjar hur denne ser sig själv i förhållande till omvärlden. Genom att ha självkänsla och 
kunna reflektera över sitt liv och sitt agerande skapas ett självkoncept. Detta påbörjas redan i 
barndomen genom lekar, skola och hobbys som utstakar en viss benägenhet för vissa ämnen 
och vissa yrken. Karriärsjälvförtroende är också ett begrepp i sammanhanget och handlar mer 
om känslan av att vara bra på något. Detta skapas i sin tur i de olika arbetssysslorna individen 
utför i vardagen; hushållssysslor, läxor och hobbyer. Ett yrkessjälvkoncept tar form och 
tillfredsställelsen med livet, yrket och arbetsplatsen beror på hur väl det stämmer överens med 
de roller som en person antagit genom livet och därmed med den person som individen har 
blivit (Brown, 2002). 
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Även i CIP-teorin talar man om self-knowledge, occupational knowledge och career-decision 
making. Med detta menas att människan måste ha självkännedom och yrkeskännedom för att 
kunna fatta välgrundade karriärbeslut, något som med rätt hjälp kan utvecklas och förbättras. I 
klyftan mellan nuvarande situation och önskad situation uppstår ett problem som utan tidigare 
nämnd kännedom leder till obeslutsamhet. För att nå ett mer önskvärt tillstånd behöver man 
analysera orsakerna till beslutssvårigheterna, hitta problemet och göra de alternativa 
handlingsalternativen synliga. Ett annat begrepp som vi ser som användbart är när författarna 
talar om readiness. Vi kan kalla det för beslutsmognad och det är personens förmåga att göra 
lämpliga beslut med hänsyn till familjeförhållanden, sociala- ekonomiska och organisatoriska 
förhållanden som påverkar individens karriärutveckling (Brown, 2002). 
 
Bakgrund)och)påverkan)

Bourdieu blir intressant i detta sammanhang då han gjort studier av bland annat kabylernas 
primitiva samhälle i Algeriet och hittat begrepp och förklaringar som är användbara även i 
enlighet med vår studie. Själva roten i en människa kallar Bourdieu för habitus, vilket är 
samlingsordet för våra värderingar, tankar och handlingar. En individs habitus byggs upp och 
omvandlas genom påverkan från dess omgivning. Därav blir kultur, uppväxt och 
levnadshistorier intressanta att studera för att förklara beteenden och normer (Bourdieu, 
1999). 
 
Bourdieu har även en fältteori. För att kunna definiera ett fält måste människorna som 
inkluderas ha något utmärkande gemensamt. På sjukhus finns till exempel ett rangsystem: 
läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Fastän där finns ett rangsystem så arbetar de alla 
med att hjälpa människor, de delar samma värderingar och har samma mål i sitt arbete: att 
vårda och hjälpa människor i behov. Han menar att samhället är indelat i olika fält som är 
oberoende av varandra. Alla fält har sina egna uppfattningar och värderingar och för att passa 
in måste individen ha “rätt” habitus. Vi ser hela arbetsmarknaden som ett fält, även om det 
finns flera olika branschfält inom denna. Vår studie kommer inte gå djupare in på 
branschernas olika fält utan vi håller oss till arbetsmarknaden som helhet (ibid). 
 
Ett vanligt inslag i Bourdieus skrifter är begreppet “kapital”. Vi väljer att lyfta fram hans 
begrepp socialt kapital som med andra ord handlar om tillgångar av mänskliga kontakter. 
Enligt Bourdieu får individen detta kapital redan under uppväxten för att sedan utvecklas och 
vidgas. Genom att ha de rätta mänskliga kontakterna får man möjligheter som man inte får 
annars. Socialt kapital kan alltså vara avgörande för en individ att bli accepterad i fältet, i 
studiens fall arbetsfältet. I studien kommer vi att behandla begreppet socialt kapital och när 
våra respondenter talar om detta fenomen använder de flesta sig av ordet “nätverk” (Broady, 
2002). 
!
I Careership-teorin förklaras hur beslutsfattandet går till ur ett sociologiskt perspektiv och är 
byggt på Bourdieus teorier om habitus. Med modellen undviker man att se individen som 
uteslutande socialt styrd, men inte heller som helt fristående och opåverkad i sitt 
beslutsfattande. Individen kommer ur en kultur där det finns en bestämd handlingshorisont, 
vilket en person får genom uppväxten och bär med sig i livet och i kommande 
beslutstaganden. Dock väljer individen ut delar ur kulturen och är inte fullkomligt styrd av 
den. Möjligheterna finns alltså inte bara i tomma intet, utan skapas genom kontakter och 
existerande habitus. Habitus kan dock omformas genom ny information och nya erfarenheter 
(Hodkinson & Sparks, 1997). 
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Metod)

Val)av)metod)

I denna studie har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. 
Kvalitativ metod innebär ett tolkande förhållningssätt där ordet är i fokus. Bland annat har vi 
utfört intervjuer, som sedan återges, i exempelvis skriftlig form (Backman, 2008). En 
kvalitativ metod ger inga generella resultat utan en fördjupad förståelse, något som vi funnit 
passande för studien. Vi kan i tolkning av resultat finna svårigheter att lyfta fram själva 
kärnan i arbetet, då valet av metod gjort att vi fått flertydiga svar. Vid en kvantitativ metod 
hade vi fått in kortare svar från fler respondenter, vilket hade kunnat resultera i ett statistiskt 
underlag, och därmed mer lättanalyserat. Vi anser dock att den kvalitativa metoden är bäst 
lämpad för vårt syfte, då vi fått en bred och djup förståelse kring individernas situation.  
 
Urval)och)undersökningsgrupp)

Vår studie behandlar långtidsarbetslösas syn på sin situation. Med långtidsarbetslös utgår vi 
ifrån Arbetsmarknadens förklaring, som innebär att en person anses vara långtidsarbetslös om 
denne har varit utan arbete i mer än sex månader. Personer under 25 år räknas som 
långtidsarbetslös redan efter tre månader. Detta betyder att de personer som deltog i våra 
intervjuer var tvungna att tillhöra kategorin långtidsarbetslös.  
Vi hade en föraning utifrån egna erfarenheter att det finns vissa faktorer som kunde ha 
betydelse för individens chanser att etablera sig på arbetsmarknaden så som kontakter, 
utbildningsnivå, bostadsort, ålder, etnicitet och kön. Vi har därför i den mån det är möjligt 
försökt att subjektivt välja våra intervjupersoner för att få in flera av dessa aspekter 
(Denscombe, 2009). Vi ville få en nyanserad bild av hur situationen upplevs utifrån de olika 
perspektiven.  
 
Fyra långtidsarbetslösa i mellersta Sverige och fyra långtidsarbetslösa i södra Sverige har 
intervjuats. Undersökningarna har alltså utförts på två olika mindre orter, båda med mindre än 
30 000 invånare. För att komma i kontakt med passande respondenter började vi med att 
kontakta Arbetsförmedlingen, som vidarebefordrade vårt ärende till två av sina 
kompletterande aktörer. Detta för att vi så snabbt som möjligt skulle kunna få kontakt med 
lämpliga intervjupersoner. Vi skickade därför vårt missivbrev (Se BILAGA 1) till respektive 
organisation. Vi mailade information om vårt arbete, som personalen sedan förde vidare till 
samtliga individer, som var långtidsarbetslösa och ingick i något av deras aktiveringsprogram. 
Dessa individer fick våra kontaktuppgifter och vi kunde på så sätt undvika att bryta 
sekretesslagen eftersom de själva fick höra av sig och meddela oss, sitt intresse. 
 
Till en början lyckades vi bara få fem intresserade trots ett stort antal tillfrågade. Vi befarade 
att det svala intresset av att ställa upp på en intervju skulle leda till att vi bara fick 
intervjupersoner som skulle likna varandra och vara bättre utrustade för arbetslivet än vad 
gruppen av långtidsarbetslösa i övrigt representerade. Vid de första mötena verkade det som 
att vi skulle få en bra fördelning på bakgrund, ålder och kön. Efter att vi hade börjat utföra 
intervjuerna visade fler personer intresse av att delta i vår studie, vilket gjorde att vi fick ihop 
åtta långtidsarbetslösa intervjupersoner. Många av intervjupersonerna visade sig dock i 
slutändan befinna sig i något så när lika ålder.  
 
)

)
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Kvalitativa)forskningsintervjuer)

Med våra forskningsfrågor som rubriker, konstruerade vi intervjufrågor som skulle ge 
nyanserade svar (SE BILAGA 2). Vi stolpade upp olika teman som vi ville beröra med hjälp 
av livslinjemetoden, för att behålla den så öppen som möjligt. I livslinjen (SE BILAGA 3) 
noterade intervjupersonerna viktiga händelser, årtal och viktiga personer i sina liv som 
påverkat deras karriärbana. Vi valde att dokumentera intervjuerna i sin helhet med hjälp av 
ljudinspelning. Detta har underlättat vårt arbete på så sätt att vi som intervjuare, har kunnat 
fokusera enbart på vårt samtal med respondenten. Istället för att föra anteckningar kring vad 
som sagts.  
 
Kritiska aspekter kring en kvalitativ forskningsintervju, är att den inte är valid eller objektiv. 
Den är intersubjektiv och olika läsare kan tolka den olika. Vi är medvetna om detta och har 
därför lyssnat igenom varandras intervjuer för att kunna jämföra våra uppfattningar om hur 
svaren kan tolkas och röstlägen analyseras.  Vi har även, trots mycket känslor under vissa av 
samtalen, försökt hålla arbetet sakligt och objektivt (Kvale, 1997). Ledande frågor har säkert 
förekommit vid vissa tillfällen, dock mer i syfte att vidga klientens perspektiv än att påverka 
resultatet av undersökningen.  En annan kritisk aspekt är intervjusituationens risk att bli stel 
då makten kan uppfattas ligga hos intervjuaren, som utfrågar ”objektet” och ”subjektet” ger 
respons (ibid). Vi försöker undvika denna känsla genom att inleda intervjun med att göra en 
livslinjemetod. Detta för att ge intervjupersonen en chans att bli varm i kläderna och låta den 
berätta sin egna fria historia, att själv få vara experten (Peavy, 1998). 
 
Validitet)&)reliabilitet)

Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta i en undersökning. I vårt fall ville vi 
genom kvalitativa intervjuer undersöka långtidsarbetslösas situation, hur den uppkommer och 
hur de upplever olika delar av den (Kylén, 2004). Detta gör vi genom våra intervjufrågor som 
vi har utformat efter våra fyra frågeställningar. Då vi utförde en kvalitativ undersökning hade 
vi även möjlighet att ställa följdfrågor för att utveckla vissa svar, vilket har ökat validiteten. 
Alla intervjuer är inspelade, vilket har medfört att vi har kunnat lyssna igenom de delar av 
intervjuerna, som vi har känt oss osäkra på. Detta har ökat studiens validitet. Begreppet 
reliabilitet, vilket även kan tolkas som tillförlitlighet, omfattar hur pålitliga de mätningar man 
gjort verkligen är. Att det man avser att mäta verkligen mäts. (Kylén, 2004). Samtliga av våra 
respondenter har varit långtidsarbetslösa, vilket höjer reliabiliteten i vårt arbete.  
Vi har intervjuat fyra personer vardera och det kan argumenteras att dessa åtta intervjuer inte 
är standardiserade. Då det är respondenternas personliga upplevelser och uppfattning vi ämnar 
undersöka och vårt val av metod inte är av kvantitativ natur anser vi inte att detta 
förfaringssätt påverkar reliabiliteten nämnvärt. Det faktum att vi båda inte kunnat närvara vid 
alla intervjuer och att intervjuerna därför kan skilja sig åt beroende på vem av oss som utfört 
dem. Exempel på olikheter kan vara följdfrågor. Vi uppskattar därför reliabiliteten till 
någorlunda låg. 
 
Bearbetning)och)analys))

När alla intervjuer var gjorda transkriberade vi samtliga, ordagrant. Vi gjorde detta både för 
vår egen skull, då vi inte har haft möjlighet att närvara vid varandras intervjuer, samt för att 
underlätta för oss om var vi kan hitta respondenternas svar i intervjuerna. Vi läste igenom alla 
åtta transkriberingar och valde ut värdefulla citat. Vi klistrade även in deras svar under olika 
rubriker, som vi har i resultatkapitlet, för att lättare kunna bearbeta deras svar till ett resultat.  
Efter att vi skrivit samman resultatet synade vi råmaterialet. Vi gjorde en översikt av våra 
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respondenter och deras svar för att kunna hitta mönster, likheter och skillnader. Vi markerade 
nyckelbegrepp i teorierna. De teoretiska begreppen som vi ansåg vara viktigast var utifrån 
social psykologiska modeller; medansvarig, intern- och extern kontroll och behov. Från 
självkänsla och karriär fann vi; självkoncept/självkännedom, 
yrkessjälvkoncept/yrkeskännedom, handlingsalternativ, beslutsmognad, livsupplevelse, 
empowerment och problem/hinder, som viktiga begrepp. Utifrån Bourdieu och careership-
teorin får vi begrepp som habitus, socialt kapital och handlingshorisont. Vi försökte medvetet 
ha dessa ord som en del av vårt eget språk, för att kopplingarna skulle kännas naturliga. Vi 
läste då båda igenom texten flera gånger, med de teoretiska begreppen som utgångspunkt, 
innan vi slutligen tog in kopplingar till den litteratur som vi tidigare presenterat. 
 
Etiska)överväganden)

Vi har utgått ifrån Humanistisk-samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR, 2006) när vi 
har planerat genomförandet av vår kvalitativa studie. HSFR har utformat forskningsetiska 
principer som bör uppfyllas i utförandet av en studie. Det finns fyra huvudsakliga etiska krav 
som HSFR menar skall följas, vilka är: informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskrav och konfidentialitetskrav 
tillgodoses i det missivbrev (se BILAGA 2) som vi skickade till de handledare som arbetar 
med långtidsarbetslösa på någon av Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer. 
Handledarna hade en önskan om att själva fråga sina deltagare eftersom de ansåg att vårt 
forskningsämne kan vara ett känsligt ämne och att deltagarna kunde reagera negativt, om en 
ny person tillfrågade dem att delta i en sådan studie. Det brev som vi skickade till dessa 
handledare innehöll vad studiens syfte var och att allt intervjumaterial skulle hållas anonymt. 
Detta har gjort att vi även bytt namn på de aktörer som deltagarna kom ifrån, då dessa var små 
organisationer i små städer, vilket kan bryta anonymiteten. Vi skrev även att 
intervjumaterialet endast skulle nyttjas av oss som gjorde studien. Vi informerade också om 
att inspelat material skulle raderas då uppsatsen publicerats. Det vi hade informerat om i 
missivbrevet informerade vi sedan även intervjupersonerna om, innan vi startade intervjun för 
att försäkra oss om att de hade vetskap om detta. Samtyckeskravet samt nyttjandekravet 
utfördes under varje intervjutillfälle. Vi informerade våra respondenter att de fick avbryta 
intervjun, och även välja att inte svara på frågor, som upplevdes kränkande, när som helst 
under intervjun. Vi informerade återigen om syftet med vår studie och om vad 
intervjupersonens del i studien innebar. 

Resultat 
I empirin från våra intervjuer kan vi utläsa respondenternas olika, eller lika livs- och 
karriärupplevelser.  Vi kan urskilja vissa mönster bland dessa individer och kopplingar mellan 
människor som vid första anblick inte har någonting gemensamt förutom sin arbetslöshet. 
Detta kommer att behandlas ytterligare i analysen.  
)
”Martin”)48)år)

Martins)karriärresa)

Martin föddes i en storstad i södra Sverige där han växte upp tillsammans med sin mor, då 
hans föräldrar skildes när han var liten. Martin berättar att han har haft en mycket bra 
uppväxt, medelklass. Hans mor började arbeta som 17-åring inom verkstadsarbeten. Martin 
började också arbeta ung, redan som 16-åring, och gick därför aldrig i gymnasieskolan på 
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grund av sin skoltrötthet. När Martin fyllde 18 år flyttade han hemifrån. Vid 26 års ålder 
började Martin på Komvux och läste in grundbehörigheten på gymnasienivå då det var 
mycket ont om jobb och han började förstå att man hade mer förutsättningar till att komma 
vidare i livet om man hade studerat. Efter att han läst klart detta, läste han i omgångar olika 
utbildningar på gymnasialnivå, genom Arbetsförmedlingen, bl. a: media-, florist- och VVS-
utbildning. Än idag har Martin inte fått någon användning utav dessa utbildningar. Mellan 
kurser och utbildningar har Martin haft ströjobb.  
 
På fritiden spelar Martin i ett Heavy-metallband, som han mer än gärna skulle vilja kunna 
försörja sig på. Han förklarar att de arbeten som han har haft, har varit arbeten som inte 
tilltalat honom. Det har varit arbeten han endast har haft för att få in pengar så att han kan 
hålla på med sitt band. 
 
År 1997 träffade Martin en flickvän, de fick barn -99, vilket medförde att han fick prioritera 
bort bandet. Martin och hans familj lämnade storstaden och flyttade till en liten by i en annan 
kommun, där de bodde tillsammans i några år. Idag är Martin ensamstående förälder till sitt 
barn. 
 
När de flyttade till landsbygden började Martin att arbeta i skogen, som skogshuggare, vilket 
han trivdes bra med. Efter två år fick han dock sluta på grund av dålig ekonomi i företaget. 
Efter en tids arbetslöshet började Martin på ett fastighetsbolag, vilket var ett nystartsjobb. Här 
arbetade han i fem år. Sedan blev han uppsagd på grund av arbetsbrist. Detta var i mitten av 
2012. I början av oktober började Martin på “Projektet”, som är en kompletterande aktör till 
Arbetsförmedlingen, där är han i dagsläget och arbetstränar. 
 
När han ser tillbaka på sin karriärresa så ångrar han att han inte har arbetat med något han 
verkligen tycker om. Idag har Martin inriktat sig mer på det han är intresserad av och söker 
arbeten inom ljud, media och musik men fasar över att han tillslut kommer att hamna på en 
arbetsplats, som han inte tycker om bara för att få en dräglig inkomst. 
!
Martins)syn)på)det)egna)ansvaret)

När Martin fick frågan om hur han ser på sitt eget ansvar att hitta ett arbete, så berättade han 
om sin sjukdom som ställt till det en del för honom de senaste åren. Idag arbetstränar han på 
“Projektet” för att testa och se hur mycket hans kropp klarar av. Det viktigaste för Martin är 
att hälsan är stabil. Martin berättar att han hade en plan innan han flyttade till landsbygden. 
Han skulle öppna en tillbehörsaffär för djur i Malmö. Allt var klart men allt försvann när han 
flyttade då där inte fanns pengar till detta. Martin tog detta nederlag hårt, då förväntningarna 
kring detta projekt var stora.  
 
Efter att Martin fått barn förändrandes hans syn på arbete. Tidigare arbetade han för att få 
ihop a-kassa dagar för att på så sätt kunna hålla på med musiken på heltid, vilket alltid har 
varit Martins dröm. Efter det att hans son föddes fick musiken prioriteras bort och mer fokus 
lades på att hitta arbete. Martin berättar att han fick ta de jobb som fanns, vilka inte kändes 
givande men att arbeta med det han verkligen ville skulle innebära flytt eller långa 
pendlingsavstånd vilket inte var möjligt i hans situation.  
 
Arbetssökandet idag är inte speciellt stort eftersom Martin fokuserar på arbetsträningen där 
målet är att närvara på “Projektet”, på heltid. Idag är Martin där fyra dagar i veckan. Han 
berättar att han blir mer positiv när han håller igång, att arbete gör att han även får mer gjort 
på sin fritid. Han uppskattar därför sin tid på “Projektet” väldigt mycket.  
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Martin lever idag på existensminimum, han förklarar att det är en tuff ekonomisk situation, 
speciellt när man har en tonåring. Han berättar att utan hans mor, som ofta hjälper dem 
ekonomiskt, skulle situationen varit ohållbar. 
!
Martins)erfarenheter)av)stödåtgärder)

Martin berättar att det var hans socialsekreterare på kommunhuset, som kom med idén om att 
börja på “Projektet” där han är idag. Vilket han är mycket tacksam över då han trivs bra där. 
Sedan han blev arbetslös år 2012 har Martin varit inskriven på Arbetsförmedlingen men ingen 
form av hjälp till att få arbete har vidtagits. Martin säger: “Det är inte så mycket hjälp som jag 
har fått, jag har klarat mycket på egen hand”. 
 
Innan han började på “Projektet” hade Martin varit arbetslös i 450 dagar. Alla dessa dagar 
kunde Martin stämpla. Han tror att Arbetsförmedlingen satsar mer på dem som varit 
arbetslösa längre, eftersom han själv inte fått någon hjälp utav dem.  
 
Martin berättar att han uppskattar det system som finns idag, aktivitetsrapporteringen. Han 
förklarar att den finns för att Försäkringskassans och arbetsförmedlingen skall få en 
uppfattning kring vad man har gjort. Han tycker att det känns bra att fylla i den men påpekar 
även att det säkert finns dem som spelar ut systemet. 
 

Jag tycker det ändå är rätt bra att dom har det som dom har det, faktiskt. Annars blir det ju lite för 
mycket daltande med... Jag tycker ändå att det är bra med den här nya grejen att man ska göra 
aktivitetsrapportering på vad man har gjort. (Martin) 
 

Martins)syn)på)framtiden) 

Martin känner hopp inför framtiden. Han berättar att många på “Projektet” kommit ut i 
praktik eller arbete. Han hoppas på ett arbete i framtiden, ett arbete som han tycker är roligt 
och intressant. I dagsläget känns det inte helt omöjligt.!
)

”Peter”,)41)år)

Peters)karriärresa)

Peter bor i södra Sverige. Peters föräldrar var i 18-års ålder när han föddes. Fadern arbetade 
som byggnadsplåtslagare och modern som städerska. På gymnasiet gick Peter i sin fars 
fotspår och gick byggnadsplåtsprogrammet som på den tiden var två-årig. När han var sexton 
år, började han arbeta på samma företag som hans far, som byggnadsplåtslagare. För att få 
ihop sina lärlingstimmar, 6 800 timmar, var han tvungen att vara på olika företag. Vilket 
gjorde att han inte blev långvarig på sin fars arbetsplats. Peter åkte sedan in i lumpen men 
blev inte långvarig där heller då hans hörsel hade blivit förstörd av arbetet som plåtslagare. En 
tids arbetslöshet väntade, hela fem år. Under dessa år fick Peter komma ut på olika 
praktikplatser och till olika kompletterande aktörer till AF. Peter arbetade även som 
tidningsbärare men endast på deltid under denna period.  
 
Peter klarade av Svets-utbildningen genom Arbetsförmedlingen och fick ett arbete som 
svetsare. Efter endast tre månader blev Peter uppsagd på grund av att företaget bytt ägare. 
Detta gjorde att Peter var arbetslös igen, i ungefär ett år. Tiden efter detta har till mestadels 
bestått utav korta ströjobb och praktikplatser. 
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Peter fick tillslut anställning på en däckfirma i kommunen där han bor. Där arbetade han i fem 
år men efter en lönetvist med chefen blev han uppsagd. 
 

Ja.. Jag trivdes bra där på Företaget men den chefen, han var lite konstig han. Liksom där körde 
jag runt med en skruttig bil liksom, riktigt risig jäkel, hade knappt råd att laga den och sånt så 
kommer chefen in med en ny Porsche, han har pengar medan en annan liksom ligger på gränsen. 
Jag hade ju inte mer än 12 500 kr ut när jag jobbade på heltid.. då jobbade jag från 7-17 varje dag, 
plus 9-14 varannan lördag. Då kontaktade jag ju facket och sa det att detta här kan ju inte stämma 
ju och då sa dem det att jag skulle ju ha ut minst 15 000 kr i månaden. Då kom ju två st. 
fackrepresentanter ut och snackade med honom och då flög han i taket. (Peter) 

 
Peter blev arbetslös igen och påbörjade en ny utbildning, denna gång som bilmekaniker. När 
det var sex månader kvar avbröt han den dock eftersom en ny regering tillsattes vilket 
medförde en sänkning av bidragen. Detta ledde till att Peter inte hade råd att gå kvar på 
utbildningen. Korttidsanställning, praktikplatser och deltidsjobb väntade Peter de närmsta 
åren. Efter att deltidsanställningen gick ut var Peter arbetslös och började på “Projektet” i 
november 2013. 
 

Ja, det var en praktik från början, där skulle jag få anställning men han den gubben blev rånad, han 
hade ett kassaskåp i huset, han bodde ju på plats ju, de trodde ju att han hade pengar i det så de var 
ju där inne och  ja.. och skulle då råna honom. Då fick han en hjärtinfarkt och ja, han dog ju. Så 
firman den uppöstes. Han hade ju bara en anställd så han behövde ju fler ju.. så att.. Så nu finns 
inte (företaget) längre. (Peter) 

 
När Peter tittar på sin karriärresa tycker han att det har varit väldigt hoppigt. Han berättar att 
han trivdes bäst med att arbeta med däck och hoppas på att få göra det igen i framtiden. 
 
Peters)syn)på)det)egna)ansvaret)

När jag frågade Peter hur han såg på sitt eget ansvar att ta sig in på arbetsmarknaden så 
berättar han att verkligen tycker om att arbeta. I frågan om han vill förändra sin situation 
svara han: “Ja, visst vill jag det! Hade jag fått ett jobb så hade jag börjat på måndag, fast att 
det är en röd dag! Ja, det hade jag gjort ändå”. 
 
Han ser inte sig själv som en arbetslös eftersom dagar på “Projektet” innebär mycket arbete 
men ekonomiskt sätt, känner han sig som en arbetslös. Peter säger: “Ser man på kontot så är 
jag arbetslös men kollar man på vad jag gör på dagarna så är jag en arbetare ju”. 
 
Att behöva gå ner på Socialförvaltningen för att få bidrag tycker Peter känns tungt och att hela 
situationen ibland känns meningslös. Han berättar att han har skickat många 
arbetsansökningar men att respons från arbetsgivare uteblivit, vilket ibland har skapat oro 
över om han ens skickat ansökningen rätt. Känslan av att inte kunna göra något roligt på sin 
fritid, att gå på bio eller att kunna köpa saker till sin stora hobby, sätter spår i Peters tänkande 
kring hur livet skulle kunna vara om han fick ett arbete.  
 
Det som motiverar Peter till att komma ut på arbetsmarknaden igen är att få en mer stabil 
ekonomi samt att återfå vardagsrutinerna. Att ha någonstans att gå varje dag och att återfå den 
sociala kontakten är också viktig för Peter. 
!
Peters)erfarenheter)av)stödåtgärder)

Peter upplever att regeringen förstör för de arbetslösa. De har gjort att man inte kan arbeta 
deltid eftersom de har begränsat antalet dagar, som man kan stämpla på. Peter förklarar att 
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detta medfört att man måste vara arbetslös för att få inkomststöd så att man kan överleva. 
Peter uttrycker att han gärna skulle arbetat deltid om han bara hade kunnat försörja sig på ett 
deltidsarbete men så är inte fallet. Han berättar även att han skulle kunna få en deltidstjänst 
snarast om han ville men att regeringen sätter stop för detta med deras ersättningsnormer. 
Peter berättar vidare att inkomstklyftorna har ökat sedan regeringsskiftet för åtta år sedan och 
att de som redan är rika bara blir rikare medan de fattiga bara blir allt fattigare. Han uttrycker 
även att regeringen vill att det ska löna sig att ha ett arbete men förklarar att om man inget 
arbete har så måste man ändå kunna överleva och då krävs en dräglig inkomst, vilket Peter 
menar att regeringen tagit bort möjligheten till.  
Peter känner en stor besvikelse gentemot regeringen men uttrycker en stor tacksamhet mot 
kommunen, som har bistått med mycket hjälp. Både med praktikplatser och med 
jobbansökningar.  
 

Dom hittar på så mycket konstiga regler, regeringen, att man inte kan jobba när man är arbetslös 
och man ska, man måste liksom ha fulltidsjobb annars kan man inte jobba nånstans, antingen det 
eller så måste man ha två deltidsjobb så man kan få full dag.. jag kan få ett deltidsjobb imorgon 
om det är så men det är bara det att jag bara kan ha det i 75 dagar, sen så måste jag ju sluta igen… 
(Peter) 

 
Peter känner även en stor besvikelse över Arbetsförmedlingens (AF) tystnad genom sin 
arbetslöshet. Han berättar att han inte hört något ifrån dem sedan han fick tillbaka sin a-kassa. 
Peter säger: “På AF träffade jag inte ens min handledare. Jag har inte ens fått ett mejl ifrån 
dem”.  
 
Detta gjorde att Peter förlorade all sin tillit till Arbetsförmedlingen, vilket medförde att han 
sade upp kontakten med dem. Numera sker all form av kontakt från AF genom Lärcentrum. 
De som arbetar på Lärcentrum känner Peter ett stort förtroende för. 
Peter uttrycker även att AF engagerar sig när a-kassadagarna är slut. Då vill dem ha ifyllt en 
aktivitetsrapportering för att aktivitetsstöd skall kunna utdelas, vilket har bidragit till Peters 
ogillande om AF. 
 

... när a-kassa dagarna är slut så kommer dem och vill att man skriver massa, man ska få 
aktivitetsstöd istället och då kan de engagera sig och få ut en på praktik men de kan inte hjälpa en 
när man har a-kassa dagar, då skiter dem i en. (Peter) 

 
Peters erfarenhet av praktik har gjorde att det inte längre är något som han uppskattar. Han 
menar att det inte leder någonstans: “Det känns som, praktik, praktik, praktik och sen har man 
kanske jobb i fem månader. Sen så, ja då är det praktik igen”. 
 
Peter upplever att vissa företag utnyttjar praktiken som en form av gratis arbetskraft. Han 
menar att praktiken skall göras för att öka chansen till att få en tillsvidareanställning och inte 
för att arbeta, som anställd, under x-antal veckor för att sedan slussas vidare till nästa 
praktikplats. Peter berättar även om sina erfarenheter gällande nystartsjobb: 
 

... låt säg att dom har dig på tre år på nystartsjobb, ja då får dem ju betalt för dig i tre år men två 
månader innan den perioden är slut så säger dem upp dig för då är dem inte i behov av att anställa 
dig. Då kan dom ta in en ny på nystartsjobb. 

Tiden på “Projektet” tycker Peter varit rolig och berättar att det är en mycket god kamratskap 
i gänget där. Det kommer ständigt nya deltagare eftersom många får praktik eller arbete. Peter 
känner att “Projektet” har ökat hans motivation till arbetssökande. 
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Den hjälp som Peter har saknat som arbetslös är handledning gällande CV och personligt 
brev. När Peter började på Lärcentrum hjälpte en av personalen honom direkt medan 
Arbetsförmedlingen aldrig har erbjudit någon hjälp. Peter berättar även att han själv har 
ordnat med alla utbildningar, som han gått genom AF. Han känner en stor besvikelse 
gentemot AF, eftersom han har bett om hjälp men inte fått någon.  
 
Peters)syn)på)framtiden)

Peters syn på framtiden känns mörk. Han berättar att det inte finns så många arbeten som han 
kan söka med sin kompetens. Peter tror att han kommer att vara kvar på “Projektet” i några 
månader till för att sedan förhoppningsvis söka till fastighetsskötarutbildningen.  
 
Peter berättar att han har en egen verkstad och att hans hobby, som är att renovera gamla 
jänkebilar, håller honom borta från psykisk ohälsa eftersom han har någonstans att åka till om 
helgerna. 
)

“Yasmin”)52)år)

Yasmins)karriärresa)

Yasmin föddes i Afghanistan men bor i en liten kommun i södra Sverige sedan 2007 med sina 
fyra barn. Yasmins pappa var lärare på ett universitet i Afghanistan medan hennes mamma 
var hemmafru eftersom Yasmin har nio syskon, vilka alla har gått olika 
universitetsutbildningar. Yasmin har läst till universitetslärare på ett universitet i Ryssland 
och kan undervisa om det ryska språket, litteratur och samhällskunskap. Hon innehar även en 
masterexamen i pedagogik. Hon flyttade sedan tillbaka till Afghanistan för att arbeta på ett 
universitet i två år. Sedan reste Yasmin tillbaka till Ryssland för att läsa till doktorand men 
var tvungen att åka tillbaka till Afghanistan för att sälja sina saker, då hennes pengar började 
ta slut. Under tiden Yasmin var hemma så började kriget, vilket medförde att hon inte kunde 
resa tillbaka till Ryssland igen. Hon träffade istället en man, som hon gifte sig med och 
tillsammans fick de fyra barn. Under kriget flyttade Yasmin och hennes familj mellan 
Afghanistan och Pakistan ett flertal gånger, i ungefär 11 års tid. Under kriget var alla 
universitet och skolor stängda vilket medförde att Yasmin och hennes man istället fick arbeta 
på ett flyktingläger. Yasmins man gick bort under kriget vilket försatte henne i en svår 
situation. Hon visste inte vad hon skulle göra. 
 
Efter att hennes man hade gått bort så visste hon inte vad hon skulle göra eftersom det 
fortfarande var krig i Afghanistan. Yasmin ville ge sina barn möjligheter till en bra framtid. 
Hon berättar att Sverige har allt, därför flyttade de hit, år 2007. 
Under 2008 fick Yasmin och hennes barn uppehållstillstånd och kunde då påbörja SFI som 
hon läste i några år och håller i nuläget på med den sista kursen “SFI-grundsteg tre” och hon 
har sedan hon kom till Sverige varit arbetslös. 
 
Praktik har hon gjort många gånger men utan någon möjlighet till anställning. Hon har varit i 
kontakt med två olika kompletterande aktörer till AF, som hjälpt henne till att få 
praktikplatser.  Yasmin uppskattar att det finns praktikmöjligheter. Hon har bl a haft praktik 
på en högskola, vilket hon älskade. Hon känner ett stort behov och har en längtan efter sociala 
kontakter. Hon vill ha ett jobb att gå till, tjäna sina egna pengar och ha många kompisar. Just 
nu ser det inte ut så. Yasmin känner sig ensam och hennes utbildning är inte giltig i Sverige. 
Hon vill gärna läsa kurser i Sverige men oroar sig för lånet från CSN som hon var tvungen att 
ta för att få pengar till möbler och vitvaror när hennes familj kom till Sverige. 
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År 2012 fick Yasmin två månaders arbete på kommunens lärcentrum, de behövde en lärare 
med hennes språk på SFI. Detta är det enda arbetstillfället Yasmin haft sedan hon flyttade till 
Sverige, år 2007. 
 
Yasmins)syn)på)det)egna)ansvaret)

Yasmin känner ett stort ansvar över sig själv, i frågan om hur hon ser på sitt eget ansvar att ta 
sig in på arbetsmarknaden svara hon: 
 

Jag känner ansvar för mig själv. Jag är ansvarig för Sveriges jobb och här. Jag är ansvar för mina 
barn, dem behöver mig. Jag är ansvarig för min lägenhet, för mina saker. Jag har ansvar för allt 
och därför skickar jag mina ansökningar. Ibland chansar jag också. Om det går!?.. (Skratt) Om det 
går.. 

 
Yasmin känner en stor längtan efter att få börja arbeta och berättar om sin utbildning, som 
universitetslärare, men som inte är giltig i Sverige. Hon menar att det finns många 
anledningar till varför hon vill ha ett arbete. Hon berättar att man som människa behöver det 
för att må bra, att arbetslösa som bara sitter hemma och inte har någon form av daglig 
aktivitet inte mår bra. Människor behöver prata med varandra, ha kontakt med varandra och 
lösa problem tillsammans. 
 
Ett arbete skulle förändra Yasmins liv, hon berättar hur det skulle känts om hon fick ett 
arbete: 
 

... om jag hittar ett arbete, då har jag kontakt med någon, jag vill vara med människor, inte ensam. 
Jag är en människa, jag behöver.. jag vill mina kompisar, jag vill ha kontakt med dem, jag vill 
bjuda hem dem jag vill gå till dem, det är liv! 

 
Yasmin upplever att arbetsgivarna väljer svenskfödda före henne. Hon tror även att 
arbetsgivarna först anställer personer som de känner. Detta gör att Yasmin känner en 
hopplöshet då hon tycker att hon har allt men ändå vill ingen arbetsgivare anställa henne för 
att hon saknar socialt nätverk och giltig utbildning.  
 
Yasmin berättar om när hon började på “Projektet”. Då var hon ensam nysvensk, alla andra 
var svenskfödda, en efter en fick arbete och ensam kvar var hon. Yasmin sade att det finns 
många arbetslösa i Sverige men att det är fler nysvenskar är svenskfödda som är arbetslösa.  
Yasmin poängterar vid flera tillfällen att hon är en människa, precis som alla andra och att 
hon vill ha ett arbete. Hon menar att vissa vill vara arbetslösa, vissa vill vara hemma, vissa 
vill inte arbeta, men det vill Yasmin.  
 
Yasmin berättar att hon älskar att umgås med människor. Det är då hon känner att hon 
verkligen lever. Sedan hon kom till Sverige har hon dock inte fått så många nya vänner, 
berättar Yasmin. Alla vänner i Sverige är också nysvenskar. Yasmin önskar att hon hade fler 
svenskfödda vänner, som hon kunde kommunicera med eftersom hon så gärna vill lära sig det 
svenska språket bättre och veta mer om vår kultur då hon i nuläget känner ett utanförskap i 
det svenska samhället. Yasmin säger: “... vad dem göra här på påsk eller jul... jag förstår 
ingenting. Jag vet bara, det är påsk här och alla är hemma, så jag är också hemma. Man vet 
inte om någonting… Jag vet inte... (suck)”. 
 
Yasmin berättar även att hon behöver gå till socialen varje månad och be om pengar vilket gör 
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att hon känner sig som en tiggare. Hon känner sig mycket ledsen över sin nuvarande situation 
och vill inget hellre än att få ett arbete som lärarinna. 
 
Yasmins)erfarenheter)av)stödåtgärder)

Yasmin känner en tacksamhet över att bo i Sverige och ta del av det svenska samhället. Hon 
menar att här finns allt och här är lugnt, inget krig. Hon känner sig även hjälpt då många 
personer bryr sig om henne, hon nämner både socialtjänsten, kommunen, handläggare och 
lärare som positiva tillgångar i Sverige sedan hon flyttade hit. Hon uttrycker även att hennes 
barn har rättigheter här i Sverige, att de har tillgång till bra skolgång och att lärarna hjälper 
dem så fort problem dyker upp. 
 

Mina barn går till skolan, de har rättigheter här i Sverige, deras lärare hjälper dem mycket med 
problem, socialtjänsten hjälpte mig mycket, allt har hjälpt mig. Verkligen hjälpt mig. Kommunen, 
mina handläggare, hela tiden frågar dem mig, i skolan också, de pratar med mig, de ringer till mig. 
(Yasmin) 

Yasmin berättar att hon har kontaktat Arbetsförmedlingen och bett dem om hjälp med 
jobbsökandet men fick till svar att de inte kunde hjälpa henne. Hon är besviken på AF 
eftersom hon känner att hon ensam måste klara av arbetslösheten i ett land hon inte känner till 
så väl. Yasmin förklarar att hon varje månad söker arbete på AF:s hemsida och har inte några 
kunskaper kring andra valmöjligheter än detta som arbetssökarmetod.  
Yasmins upplevelser av praktik är mycket positiv. Hon berättar om sin praktik på Malmö 
Högskola. Hon fick stora erfarenheter om hur man undervisar i Sverige, hur kontakten är 
mellan personal och elever, hur lärarna planerar och hur de skriver. Yasmin vill gärna ha 
praktik på en högskola igen om hon fick önska fritt.  
 
Personalen på “Projektet” har hjälpt Yasmin väldigt mycket berättar hon. De har hjälp henne 
med praktikplatser och att skriva ett bra CV och personligt brev. Hon berättar även om att det 
är många som fått arbete eller som har börjat studera sedan hon själv började på “Projektet,” 
vilket Yasmin tycker är spännande. 
 
Yasmins)syn)på)framtiden)

Yasmins förhoppningar om framtiden är oviss. Hon hoppas att hennes situation kommer att 
förändras eftersom hon vill det så gärna. Hon berättar att hennes barns situation kan förändras 
och förbättras. I framtiden ska de alla läsa på universitet, högre studier är för Yasmin mycket 
viktigt. Hon berättar även att deras situation kan förändras men inte hennes egen. Helst av allt 
skulle hon vilja studera till universitetslärare i Sverige men är för gammal för att påbörja en 
sådan utbildning enligt henne själv. Hon vill inte ta fler lån ifrån CSN. 
 

Jag tänker mycket på mina barn. För dom måste studera, dem måste klara skolan, dem måste hitta 
arbete så dom måste försörja sig själv och inte bli arbetslösa. Hela tiden jag säger till dem, titta på 
mig. Titta på mig, nu jag kan ingenting eftersom jag har ingen utbildning här i Sverige (...) Titta 
mig, då dem säger okej, okej mamma. (Yasmin) 

)

“Markus”)38)år)

Markus)karriärresa)

Markus är uppväxt i den södra kommunen och har två syskon, en bror och en syster. Markus 
föräldrar och syskon är alla högskoleutbildade. Pappan har arbetat som chef på ett företag och 
mamman som lärarinna. Markus berättar att han kommer ifrån en välbärgad familj. 
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Grundskolan var en tuff period för Markus, då den innehöll både mobbning och skoltrötthet. 
Markus har dock alltid haft lätt för skolan. Han gick naturvetenskapliga programmet på 
gymnasiet eftersom han hade lättast för de ämnena och fick bra betyg. Efter gymnasiet 
började han studera på Lunds Universitet och läste lite strökurser. Han studerade där i två år 
men avslutade bara kurser under första året. Det blev mycket festande och skoltröttheten 
smög sig på igen. Tiden efter Lund blev hattig, han har aldrig haft någon kontinuitet i livet.  
 
Efter en tid reste Markus till Spanien och jobbade sporadiskt. När pengarna tog slut åkte han 
till Sverige igen och hade ströjobb på Scan, Mc Donalds och vårdarbete och sparade ihop 
pengar för att sedan åter resa till Spanien. Där han denna gång stannade i sex månader. När 
han kom hem tog han tag i studierna igen och började läsa en kurs på folkhögskola. Han 
lyckades även skriva 2.0 på högskoleprovet. Året efter började Markus på 
civilekonomprogrammet på Handelshögskolan i Stockholm. Han tyckte det var tråkigt och 
svårt och hoppade därför av efter två år. 
Han hade lite ströjobb men bestämde sig efter en tid att flytta ut till skogen, där han bodde i 
ett “indiantält” under ett års tid. När han kom tillbaka till civilisationen var han arbetslös en 
period och under denna tid ärvde han en stor summa pengar, vilket medförde en resa till 
Thailand där han stannade i nästan fem år. Markus kom tillbaka i juni 2013. Han bodde hos 
sina föräldrar och mådde psykiskt dåligt vilket till slut ledde till en sjukskrivning. Han började 
nyligen på “Projektet” och väntar i dagsläget på praktikplats. För honom är det viktigt att det 
är en praktikplats, som för honom känns intressant. Han är gärna på bibliotek eller museum. 
 
Markus)syn)på)det)egna)ansvaret)

Markus berättar att han inte känner sig arbetslös just nu eftersom han är på “Projektet” och 
utför olika sorters jobb varje dag. Det värsta med att vara arbetslös är nog känslan av 
meningslöshet, beskriver Markus. Han känner att det inte går framåt på någon front och att 
dagarna bara går. Han funderar på om man kan kompensera den känslan, känslan av 
meningslöshet och destruktivitet genom någon form av aktivitet och föreslår själv meditation. 
För Markus känns livet just nu som en kamp, lika mycket fysiskt som psykiskt.  
 
Han berättar att han i nuläget inte är i en situation att han söker arbete. Markus vill få 
kontinuitet i sin vardag och i sitt arbetsliv och tar allt därefter väldigt successivt. Drömmen är 
att hitta ett roligt och intressant arbete där han kan arbeta länge.  
 
Markus är osäker på hur han skall kunna ta sig in på arbetsmarknaden igen. Han tvekar kring 
om det är av någon mening att börja studera igen och vet heller inte om han kommer att 
ha tillgång till CSN. Han berättar också att han inte har något körkort vilket försvårar 
situationen som arbetssökande. Då många arbeten, som han hade kunnat tänka sig att söka, 
har detta som ett krav. Markus säger: “... så kändes det som att 80 % av alla jobb krävdes det 
körkort. Och jag har ju inga bra kontakter som kan fixa ett bra jobb till mig heller, det är 
dumt”. 
)

Markus)erfarenheter)av)stödåtgärder)

Markus vill inte lägga skulden över sin arbetslöshet på någon annan. Han berättar att han fått 
hjälp med mindre arbeten genom AF och att han inte vet vad som skulle ha hänt om han 
engagerat sig mer under de perioder han har haft av arbetslöshet. Markus säger: “... Dels har 
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jag inte direkt sökt mig till någonstans när jag borde. Hade jag bara engagerat mig mer så 
hade jag inte behövt ngn hjälp överhuvudtaget”. 

Markus berättar även om tiden i skolan då han blev mobbad. Han var arg på samhället, som 
lät det ske och blev därför väldigt kall och reserverad mot människor. Vilket han tror kan ha 
påverkat många av de val han har gjort genom livet och varför han inte tagit kontakt med 
Arbetsförmedling och andra aktörer som kunnat hjälpa honom.   
 
Markus berättar att sedan han började på “Projektet” har livet börjat kännas mer meningsfullt 
men att ett arbete som intresserade honom skulle öka den känslan ännu mer. Han berättar att 
han är bra på mycket och även intresserad av många olika saker men vet ändå inte riktigt 
vilket yrke som skulle passa honom. 
 
Markus)syn)på)framtiden)

Markus väntar i dagsläget på en praktikplats. Han berättar att han tar livet dag för dag och 
försöker fokusera på möjligheterna som finns nu i hans situation. Han påpekar att det snart är 
riksdagsval och att han har en tro om att det kommer att bli regeringsbyte. Vilket gör att 
Markus inte vågar ha för stora planer om framtiden. 
!

Jag har inte så mycket visioner just nu. Det är så osäkert just nu liksom.. Just Sverige just nu, 
mycket förändringar, det kommer förmodligen att bli regeringsbyte så jag försöker att inte ha för 
stora planer liksom. (Markus) 

 
Markus berättar att han inte varit så drivande gällande arbetssökande under hans arbetslösa 
perioder i livet eftersom han aldrig vetat vad han egentligen har velat arbeta med. Som barn 
hade han drömmar men som vuxen har han ännu inte hittat rätt plats. Markus berättar: “Jag är 
hyfsat bra på mycket och hyfsat intresserad av mycket men inte sådär, jag ska bli arkitekt eller 
sådär, jag vet inte riktigt. Hade jag vetat det så skulle jag inte varit här kanske heller”. 
 
Markus påpekar igen att det viktigaste, tror han, är att ha ett arbete som man finner intressant 
och som man trivs med. Vad som efterfrågas på arbetsmarknaden är irrelevant eftersom det 
varierar hela tiden. 
 

Jag har tänkt på det ibland, vad jag skulle gjort om jag hade kunnat vrida tiden tillbaka. Vad jag 
skulle gjort just efter gymnasiet, faktiskt. Det är en bra fråga. Nu hade jag säkerligen kunnat göra 
det mycket bättre men det är alltid lätt att vara efterklok. (Markus) 

 
Markus har förhoppningen att han i framtiden har ett jobb, helst som arkiverare men att det är 
något som kräver utbildning.   
)

”Lasse”)59)år)

Lasses)karriärresa)

Lasse bor i kommunen i mellersta Sverige. Lasses pappa dog när han var ett år gammal men 
han ser sig ändå som lyckligt lottad då han hade många andra fadersfigurer. Han anser att han 
haft en lycklig barndom och jämför med att det kunde gått värre om han bodde i ett annat 
land. Vid skolstart gick Lasse på en mycket liten skola i en by utanför ett mindre samhälle. 
Han gick sedan mellanstadiet i det mindre samhället och under högstadiet blev han tvungen 
att studera på en skola på grannorten (4mil). Han ser sig själv nu i efterhand som medel i 
skolan, han hängde med och var bland dem bättre i matematik. 1971-1974 började han jobba 
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på Posten i Stockholm, han är glad att han tog steget och flyttade även om han inte trivdes. 
Han flyttade hem efter några år och jobbade på den lokala sågen innan han gjorde sin 
militärtjänstgöring. Han började studera på folkhögskola, något som han själv ser som det 
bästa han gjort. Han yttrar sorg över att han var den enda som inte gick vidare till gymnasiet 
på en gång i sin grundskoleklass men han är stolt över att han läste upp sin 
gymnasieutbildning på folkhögskolan. 
Han fortsatte med att gå en skogsbruksskola och har därefter jobbat på en skogsplantage, 
växlat med Posten under de olika upp-och nergångarna. 1988-2012 jobbade han på posten 
över hela länet. Sedan fick han sparken för att han i sina egna ögon gjorde cheferna 
obekväma. Han hade under en lång period känt sig särbehandlad och bortprioriterad och 
vantrivdes på det sättet. 
 

Ja jag påtalade ju både för högre och lägre chefer men dem sket i det. Det blev svågerpolitik, vi 
har haft många olika chefer här där det tas in släkt och vänner, och vem blir vald sist, jo den som 
kommer utifrån. Det finns dem som varit där betydligt längre och är betydligt yngre som inte kan 
ens hälften. Det är ett statligt bolag som ska föregå med gott exempel. Man ska ju idag ha 
mångfald, det ska vara manligt, kvinnligt och andra kulturer och lite av varje. Tar du då in släkten 
så blir det snedfördelning inom gruppen. Många tar den enkla vägen. (Lasse) 

 
Lasse gillar att röra på sig på fritiden och är glad att han har det så att han håller sig aktiv. 
Men han känner av att han börjar bli äldre och kan inte längre rusa fram i livet, utan måste ta 
igen sig också. 
 
Lasses)syn)på)det)egna)ansvaret))

Lasse anser att det är ett jobb att vara arbetslös med. Han måste söka jobb och vara aktiv. Han 
ser samtidigt slutet på arbetslivet också, och känner att behovet av ett jobb eller att skola om 
sig inte alls är så stort som om han vore 20 år yngre. Som han själv säger så ser han det inte 
som hela världen om han inte skulle få ett jobb. 
Lasse kan se något positivt med att vara arbetslös och det är tiden han fått till eftertanke och 
prioriteringar. Men saknaden av att göra nytta gör sig alltid påmind; 

 
Man får tid att reflektera över sin livssituation. Jag var på posten i 24 år och tyckte om mina 
arbetskamrater, men det är inte utvecklande att gå i samma bana så länge. Men man har ju passerat 
bäst före datumet, kan man säga. Det bästa är friheten, att inte göra samma sak dagligen, fast man 
ska ju söka jobb jämt. Men det finns egentligen inget bra med arbetslöshet, det är inte bra för 
samhällsekonomin heller va. Man vill jobba och känna att man är en kugge i hjulet. Att vi 
tillsammans för det här landet framåt. (Lasse) 

 
Lasse pratar mycket om hur det var bättre förr. Att ersätta människan med datorer och att det 
inte finns några jobb. Han reflekterar kring att man idag ska vara en robot på jobbet och är för 
stressad för att se sin omgivning. Lasse yttrar mest oro för ensamstående föräldrar som är i 
samma situation som honom, han själv klarar sig ekonomiskt. Lasse nämner sin ålder, 60 år 
och säger att politikerna vill att man ska jobba länge men att han hade gått i graven om han 
arbetat kvar under de villkor som han hade på sitt förra arbete. Han vill utföra ett arbete på 
bästa sätt men inte till vilket pris som helst 
 

Nog vill jag väl ändra min situation, för man blir inte sedd som en fullkomlig människa ute i 
samhället om man är arbetslös heller va, för då är man ju här nere. Tyvärr är det ju så att man 
klassificerar människor också. Men jag tar inte på mig skulden för att jag fick sparken, det gör jag 
inte. (Lasse) 

)

Lasses)erfarenhet)av)stödåtgärder)
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Lasse beskriver sig som en känslomänniska och tycker att även om Sverige har det bra så 
finns det dem som far illa. Han anser att omstruktureringar, varsel, ekonomiska svårigheter 
alltid drabbar dem svaga. Han förstår att förändringar är nyttigt men tycker att det i vissa fall 
blir så hastigt att det blir inhumant. Lasse säger: ”Nog ska det röras om då och då, men det 
ska ju inte röras om så att världen slår runt och hamnar upp och ner. Det ska vara struktur och 
organisation på det hela också va”. 
 
Lasse har kännedom om människor som inte fått hjälp när dem förlorat sitt jobb och som då 
tappat livslusten. 
 

Jag har varit med om grejer med långtidsarbetslösa på mitt jobb som det har gått åt helsike för. 
Folk ska inte behöva ta livet av sig för att dem blir arbetslös men jag förstår ju dom också, att det 
blir tungt. Det var en tjej som flyttade hit från Stockholm och jobbade en period innan hon blev 
arbetslös. Det tog knäcken på henne. Hon kom ju utifrån också, blev väldigt ensam och sedan en 
dålig ekonomi.  Men det är väl en serie grejer som bidrog. (Lasse) 

 
Lasse själv är nöjd med bemötandet han fått från alla olika organisationer. 
Hans kontakt med Arbetsförmedlingen sker ungefär var tredje månad. Han ser det som en 
sorts kontroll över att de ska se att allt går bra med arbetssökandet och så görs även en ny 
handlingsplan. Lasse har inget ont att säga om AF, han uppskattar det dem gör för honom i 
dagsläget och tycker att det är bra att dem har kontroller så att dem kan utveckla 
verksamheten. 
 
Lasse är mycket positiv till stödet han har fått hos AF:s kompletterande aktör. Att träffa andra 
människor som man aldrig skulle kommit i kontakt med annars, det är himla utvecklande 
även om det är i en negativ ton, påpekar han. Han tycker att man ska göra det bästa av 
situationen och känner sig hjälpt av det forumet. Han får tips och idéer, man söker jobb och 
ventilerar hur det går. Lasse har även varit i kontakt med Personalstrategerna, vilka han säger 
varit ökända. Han är glad för den hjälp han fått, även om det inte lett till något arbete eller ens 
en praktikplats. Han har i sina Cv:n lyft fram att han ställer upp som praktikant och påminner 
arbetsgivarna om att det finns bidrag för dem som anställer någon över 56 år. Hur man 
uppfattar hjälpen som finns tror Lasse har mycket med individens inställning att göra, han 
säger: ”Det tyckte jag var kanonbra. Det gäller att rannsaka sig själv, bjuder man till så bjuder 
hjälpen till”.                                                                                                    
 
Lasses)syn)på)framtiden)

När det gäller framtiden har Lasse en ganska så cynisk syn på sina chanser på 
arbetsmarknaden. Han inser att hans ålder är ett hinder och tycker egentligen att det är helt 
okej, han ser hellre att ungdomen tar sig in på arbetsmarknaden och är inte bitter över att de 
får anställning före honom. Lasse säger: ”På papper är man väl förbrukad. Man ses väl som 
gammal, sur och icke förändringsbenägen *skrattar*. Man får ta det med en klackspark”.  
 
Synen är lika cynisk när det gäller arbetsmarknaden över lag. Lasse anser att det inte finns 
några jobb, många har effektiviserats bort. Han ser att många ersätts av robotar, men vi är inte 
robotar, vi är människor och vill bli bemötta av människor. Han såg på nyheterna att man 
kastat ägg efter brevbärare någonstans i Sverige. Han tycker att många yrken blir felaktigt en 
symbol för staten, dit räknas även de Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Polisen. 
)

“Anna”)25)år)
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Annas)karriärresa)

Anna är inflyttad till den mellersta kommunen och är ursprungligen från Öland. Hon flyttade 
hit efter studenten. Under gymnasiet gick hon först teknikprogrammet men bytte till 
Mediaprogrammet efter ett år och sköt därmed upp sin student. Hon träffade sin nuvarande 
kille och flyttade efter studenten till hans hemort där hon bott sedan dess. Hon sökte till 
Socionomprogrammet och enligt antagningen kom hon in men inte enligt skolan. Hon tänkte 
om och började läsa lösa kurser som skulle bli liknande socionomutbildningen men utan 
APL-perioden och fick då en högskoleexamen på 120hp.  Efter examen hade hon ett vikariat 
under några månader på ett lärcentrum som administrativ studiekoordinator vilket hon tyckte 
var roligt. Hon arbetade även som boendestödjare en kort period och har varit inskriven på 
Arbetsförmedlingen sedan juli 2013 där hon hamnade i ungdomsgarantin efter 3 månader. 
Hon fyllde nyss 25 vilket gör att hon inte längre går under ungdomsgarantin och eftersom hon 
har en högskoleexamen så har hon fått klara sig utan jobbcoacher. Hon har nu praktik på 
studieförbundet eftersom hon måste, men gör inte så mycket mer där än att sitta och söka 
jobb. Hon håller sig kvar på orten trots arbetslöshet för att sambon har fast jobb och vill 
stanna kvar. Att Anna är inflyttad till orten gör dock att hon känner sig begränsad då hon bara 
har hjälp av sin sambos kontaktnät, och detta kontaktnät verkar inte i de arbetskretsar där hon 
vill arbeta. Hon märker av att det hon kallar för ”stamtavla” är viktigt på orten då hon varit 
kvalificerad för vissa jobb och det i slutändan har visat sig att jobbet gått till någons släkting, 
som inte haft rätt kompetens, eller ens gymnasieutbildning i vissa fall. Hon poängterar dock 
att sen hon fick sin examen har sådana situationer minskat och att det som sagt främst ligger i 
att hon inte har erfarenheten. 
Anna känner hopplöshet över att vara fast i vad hon kallar det själv Moment22. Hon är flitigt 
sökande och får ofta komma på intervjuer men blir trots det bortsållad i slutändan för någon 
annan som har hunnit få arbetserfarenheten inom yrket. 
 

Jag definierar mig som arbetslös, eller arbetssökande. För det är ju det som är verkligheten och den 
är ganska tråkig. Man vet att man sitter på massa kompetens och det märks ju när man träffar 
andra aktivt arbetande människor och man märker ju att man har meningsutbyte liksom, dem 
märker ganska fort att Oj, du har ju kunskapen. Så det är väldigt tråkigt inte få använda dom att 
just ha det här motståndet att inte komma in på marknaden. (Anna) 

)

Annas)syn)på)det)egna)ansvaret)

Anna är som tidigare nämnt mycket flitig i sitt arbetssökande. Hon berättar att hon sedan hon 
blev arbetslös förra året i snitt sökt mer än ett jobb per dag, och går på intervjuer ca två gånger 
i månaden. Anna tar till alla resurser hon själv kan för att få ett arbete. Hon har arbetat 
kommunalt tidigare och har på så sätt en inloggning till Intranätet och kan hålla koll på 
tjänster som bara utlyses internt, men kommer ändå inte vidare. 

Hon söker dem flesta arbeten som innefattar offentlig förvaltning och stöter hela tiden på 
svårigheter att etablera sig då hon saknar arbetserfarenheten.  Detta är en enorm frustration då 
hon samtidigt känner att om hon ska söka sig till andra branscher så vill dessa arbetsgivare 
inte anställa henne då dem ser hennes utbildning, risken för att hon ska hamna i en högre 
lönekategori och att hon endast kommer använda arbetet som en språngbräda vidare till nästa 
ställe där hon faktiskt får arbeta med det som hon är utbildad till. 
 

I dagsläget söker jag allting faktiskt. Man är väl lite restriktiv för vissa arbeten, jag skulle till 
exempel inte söka ett jobb på McDonalds för där är jag överkvalificerad liksom. Men jag söker i 
stort sätt alla jobb där man kvalar in liksom. Det är ju så att man blir ju bortsållad där dem kräver 
något specifikt, men annars allting. (Anna) 
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För Anna handlar motivationen till att få jobb om att ta sig vidare och bli en del av något 
större. Hon vill starta sitt vuxenliv, etablera sig och komma till kvarvarandefasen. Att kunna 
starta upp en familj och leva vad hon kallar ”ett vanligt Svensson-liv”. I nuläget känner hon 
att hon står still och stampar. 
 
Anna ser att hon i dagsläget inte kan göra mer än vad hon redan gjort. Hon säger att i 
slutändan ligger det hos en villig arbetsgivare att anställa. Hon försöker hålla modet uppe och 
fortsätta traggla med ansökningar tills dagen då det ”lossnar”, men hon erkänner att 
självförtroendet inte alltid är så bra som hon får det att låta i intervjun. Hon tillägger dock att 
hon tack vare sin utbildning kan hantera de känslor av hopplöshet som ibland uppstår. 
 

Nej men det går upp och ner, man har bra dagar och mindre bra dagar. Egentligen är det att hitta 
ett system runt och där har väl jag kunnat luta mig tillbaka till min utbildning just den här 
konflikten inom sig att, jag vet ju ändå vad den beror på och då kanske man kan hitta nånting som 
får en att fokusera om. Men visst det finns dagar då man har den där känslan av att man vill riva 
ner allting från skrivbordet men, det blir ju inte bättre. (Anna) 

)

Annas)erfarenhet)av)stödåtgärder))

Anna skulle gärna se en satsning på dem som är arbetslösa och som verkligen engagerar sig 
för att få arbete. Hon beskriver att kommunen vill att invånarna ska bo kvar men att inget görs 
för att hjälpa dem som vill bo kvar och arbeta. 
 

Ja då kanske man får se till att hjälpa dem som är här också. Jag säger mitt kontaktnät är ju väldigt 
förknippat med min sambos kontaktnät, man träffar samma människor. jag vet ju väldigt många 
som är uppväxta här, sen flyttar dem iväg till Stockholm eller dylikt. Sen kommer dem hem då, 
och ja börjar köra budbil eller nånting. Dem ger upp sina drömmar helt enkelt för att dem vill 
flytta hem och det blir också fel. (Anna) 

 
Hon känner även frustrationen ur ett samhällsperspektiv, då hon anser att det finns många där 
ute som inte ens vill arbeta, som hittar vägar runt systemet för att slippa engagera sig. Hon 
kan förstå att människor kanske hamnar där i slutändan beroende på individernas situation i 
helhet, men hon berättar att hon kan bli förbannad på att det läggs pengar, tid och energi på de 
här personerna då som egentligen bara går till spillo. Hon anser att resurser främst läggs på 
dem längst ifrån arbetslivet och att hon själv som verkligen vill in i det får klara sig själv. 
Anna får inte särskilt mycket hjälp av Arbetsförmedlingen och går inte hos några 
kompletterande aktörer. Hon känner att hon tillhör en kategori som faller mellan stolarna i 
den klyfta som finns mellan sin utbildning och ett eventuellt arbete. Arbetsförmedlingen 
bedömer att hon ska klara sig och har inga stödjande insatser att erbjuda. Anna visar en stor 
frustration och anser att Arbetsförmedlingen måste bli bättre på att hjälpa dem olika typer av 
målgrupper med olika behov som de kan möta. 
 
En gång i månaden har hon uppföljningsmöte av aktivitetsrapporten på Arbetsförmedlingen 
men det är i princip den enda kontakt som hon får med dem. Hon har bra mailkontakt med en 
av handläggarna där denne tipsar om interna jobb som skulle kunna passa. Hon känner sig 
motiverad av att personalen på Arbetsförmedlingen gärna ser att hon söker tjänster där och 
hon får veta att tjänster är på gång flera veckor innan de annonseras, men hon tappar 
motivationen när hon trots alla fördelar ändå inte lyckas få anställning. 
 
Praktiken som Anna har är något som hon anordnat själv genom en kontakt. Det var tvång att 
hon skulle ha en praktikplats från arbetsförmedlingens sida. Men hon anser att hon inte fick 
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praktikplats någonstans där det skulle ha varit gynnande för henne, t.ex. IFO, socialen, Lernia 
etc. Hon fick en nödlösning genom sin kontakt på studieförbundet, en lösning på papper där 
det ser ut som att hon har praktik, men där hon i verkligheten mest sitter på egen hand och 
söker jobb. Den hjälp som Anna främst saknat från Arbetsförmedlingens sida är ett 
kompletterande kontaktnät till sitt egna. 
)

Annas)syn)på)framtiden)

Anna ser sin framtid som väldigt oviss. Hon känner att ju längre tiden går desto längre 
kommer hon ifrån sitt mål. Samtidigt säger hon att hon är envis och vet att ”någonstans där så 
har man gett sig fan på att man ska fram”. Anna vill etablera sig på marknaden och ha ett jobb 
att gå till som hon känner sig nöjd med. Hon vill som sagt komma igång med ”Svensson-
livet”. Hon berättar att hon kommit till en punkt där hon redan levt studentlivet och festlivet 
och vill gå vidare i livet.   
)

“Sven”)58)år))

Svens)karriärresa)

Sven har endast gått i den mellersta kommunens grundskola och har haft två arbetsgivare 
totalt under hela sitt liv. Han började sin karriär som skärare på ett bokbinderi, och arbetade 
sig uppåt till arbetande förman under sina 24 år på företaget tills en ny chef utsågs som Sven 
inte kom överens med. Sven spred ut att han ville ha ett nytt jobb och en annan firma ringde 
upp honom och förhandlade om lön. Sven kunde sedan säga upp sig från sitt första arbete. 
Han fortsatte på sitt nya arbete som skärare av plast, för att avancera till produktionsledare 
och sluta som lagerchef. Hela tillverkningen flyttades sedan till Polen. Han tog då kontakt 
med sin gamla arbetsplats och var välkommen tillbaka. Veckor innan han skulle börja läser 
han i tidningen att den firman ska gå i konkurs, vilket gjorde att han alltså stod utan arbete för 
2 år sedan. Han har varit arbetslös i 1,5 år och vid intervjutillfället är han sin tredje vecka hos 
den kompletterade aktören. Sven är gift och har utflugna barn sedan länge. Han äger 
fastigheter som han hyr ut och har ett stort intresse för motorer då han har två Corvettes i sitt 
garage. 
 
Svens)syn)på)det)egna)ansvaret)

Sven söker jobb genom att titta i tidningar och via Arbetsförmedlingens sida. Men han 
poängterar att han också har ett stort kontaktnät och har spridit ut sitt arbetssökande i alla 
tänkbara kretsar. Hans fru äger en redovisningsfirma och har på så sätt kontakt med många 
företag som Sven kan tänka sig att jobba på. Sven är även med i en club för Corvette-ägare, 
med 2500 medlemmar, och har spridit ut sitt ärende även bland dem. 
Sven söker de jobb som han känner att han är kvalificerad för och som liknar de jobb som han 
haft. Han känner ofta att jobben skulle passa honom perfekt men får inte ens chansen att gå på 
intervju. 
 

Ja men, många jobb har man ju känt att; vafan det här är ju mitt jobb det är ju det här jag hållit på 
med. Sen får man det inte i alla fall så jag vet inte om dem tycker att man är för gammal eller vad 
det är, jag vet inte. (Sven) 

 
Sven berättar om en bekant som är ungefär lika gammal som han själv och som heller aldrig 
fick komma på några intervjuer. Han fick nog och tog bort hur gammal han var i sitt CV och 
helt plötsligt fick han komma på flera intervjuer. När han sedan var på intervjun så antar Sven 
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att de såg hur gammal han var så då fick han inte jobbet ändå.  Sven tillägger att han själv inte 
har tagit bort ålder på sitt CV då han anser att om arbetsgivaren inte vill ha någon i hans ålder 
så kan de få veta det redan innan intervjun. 
 
Svens motivation ligger inte i behovet av pengar. Hans fru tjänar bra och hans egna 
fastighetsbolag gör så att han kan ha en god ekonomi trots arbetslösheten. Han tycker dock att 
det hela är tråkigt, och vill ha en vardag och en mening. 
)

Svens)erfarenheter)av)stödåtgärder)

”Hjälp? Jag har ju haft arbetsförmedlingen, bara, men jag vet inte om jag vill kalla det för 
någon riktig hjälp, man är ju bara inskriven.” (Sven) 
 
Sven ser inte att hans år på Arbetsförmedlingen har gett honom någon hjälp. Han går dit och 
de konstaterar att det inte finns några tjänster men att han ändå är aktiv och söker. Sven har 
förståelse för personalen, han ser att de har mycket att göra och att de fått en enorm belastning 
med tillströmningen av arbetslösa, som det varit. Det är som han själv säger, att finns det inga 
jobb så kan de ju inte trolla. 
 
Han yttrar specifik kritik mot organiseringen av Arbetsförmedlingen där han bor. 
Nu har de gjort om där nere så nu har dem en dag, då inskrivna som behöver hjälp ska samlas 
där. Extra resurser skulle sättas in men när Sven kom dit så säger han att de måste blivit sjuka 
för det var bara två stycken där som skulle hinna prata med alla. 
 

(Det är nog påfrestande att jobba där) Ja, det tror jag också, det är inget jobb jag söker i alla fall 
*skrattar*. Det är ju bara som ett löpande band liksom, du har inte tid att sitta och prata såhär med 
människor. Dem bara prickar av och sen tjoff iväg, in med nästa. (Sven) 

 
Sven riktar även kritik emot att han på ett år hunnit byta handledare sju gånger. Han känner 
frustration över detta då han inte hinner knyta någon kontakt med sin ”person” innan den 
blivit utbytt. 
 

Du hinner ju aldrig få den här kontakten *pekar på oss båda*. Det har inte den personen tid med. 
För dem har ju gjort det här nya systemet nu då så du är ner dit och har ingen bokad tid utan du får 
bara en person som är ledig just då. Du kan få vem som helst. (Sven) 

 
Sven har även haft hjälp av sitt fackförbund, Unionen, de första hundra dagarna. Genom deras 
trygghetsråd fick han hjälp att skriva ett personligt brev och CV. Den enda kritiken han har 
gentemot den kompletterande aktör han idag är på, är just det, att när han började där så skulle 
han börja med att skriva CV och göra saker som han redan gjort. Han skulle uppskatta om det 
fanns olika grupper beroende på vilka förkunskaper man har. Han kan känna sig lite 
tillbakahållen och vill vidare till nästa steg. 
)

)

Svens)syn)på)framtiden)

När vi väl fokuserar på framtiden har inte Sven lika positiva ton som tidigare i intervjun. Han 
säger att han vet att han klarar sig och att det löser sig. Men ser på hela situationen som 
”motig” då han söker många arbeten och för det mesta inte ens får ett negativt svar ifrån dem. 
Det är bara tyst. Han tycker att alla som söker är värda att få veta när tjänsten gått till någon 
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annan. Han lyfter även fram media och arbetsmarknadens utveckling som en negativ 
påverkan i hans framtidstro. 
 

Men det som känns motigt är att man läser tidningarna och man läser ju aldrig att “Nu ska vi starta 
upp något nytt” utan det är nu lägger vi ner det och det och det. Så det är väl det som gör att det 
känns motigt, att vi blir bara fler och fler arbetslösa. Men jag söker ju allting som jag tror att jag 
har möjlighet att få. (Sven) 

)

“Pia”)60)år)

Pias)karriärresa)

Pia är även hon uppväxt i den mellersta kommunen och gick under gymnasiet en humanistisk 
linje men insåg att det skulle leda till att studera vidare, något hon inte ville göra. Hon gick 
sedan en ekonomisk kurs i ett år vilket ledde till att hon fick jobb på en bank i 20 år tills 
banken skulle skära ner. Pia trivdes inte så hon valde att gå med ett avgångsvederlag. Hon 
började då studera ekonomi och juridik, genom lösa högskolekurser. Hon läste till en 
kandidatnivå i företagsekonomi och social antropologi, samtidigt som hon försörjde sig som 
ekonom i många år. Hon blev under tiden hon läste social antropologi rekommenderad att ta 
ett jobb som forskningsassistent, vilket hon jobbade med under 10 år. Under hela tiden har 
hon både arbetat och studerat vilket hon själv ser som grunden till att hon inte orkade. 
 
Pia gick in i väggen 2003 ”tre gånger för att vara helt säker på att jag skulle störta”. Hon säger 
att det är ett personlighetsdrag som hon haft, att inte ge sig. Hon blev då långtidssjukskriven 
vilket hon ser som grunden till hennes arbetslöshet idag. Pia var en av alla människor som 
blev utförsäkrad för tre år sedan och skrevs då över till Arbetsförmedlingen. Under perioden 
efter hon blev sjuk så har hon arbetat ett år som handledare i textil på ett ställe där man tar 
emot personer som arbetstränar, har sociala hinder eller är långtidsarbetslösa. Hon har idag 
varit arbetslös igen i ett år. 
 
Pia konstaterar att hon inte unnar ens sin värsta fiende att gå igenom det hon gjort. Hon kan 
ändå se det positiva i att hon fått prioritera om, lära sig att vara nöjd och att kunna säga nej. 
Hon är en person som inte gärna gör något med måtta utan hon ger alltid hundratio procent. 
Som hon själv berättar, att även när hon var som längst inne i sin depression, berättade 
människor omkring henne ändå hur pigg och glad hon såg ut. 
)

Pias)syn)på)det)egna)ansvaret)

Pia har börjat tänka om när det gäller arbetssökandet. Hon försöker nu hitta en arbetsplats där 
hon kan göra nytta och har kommit fram till att hon får lov att titta på arbeten annat än de 
bank- eller forskartjänster hon haft innan. Hon har sökt jobb som personlig assistent och 
känner att det är ett sådant sammanhang där det kan vara en fördel att hon inte är 22 år. Hon 
tänker vad hon själv hade föredragit, att ha någon i samma livs fas som sig själv. 
 

Det kan jag säkert, men det kräver en del, av mig, att jag vänder ut-och-in på min hjärna och 
tänker om, för jag har ju precis som andra definierat mig själv och vet att jag blir definierad utifrån 
min ålder, att jag varit utan arbete och varit sjuk och borta från arbete i flera år, definierar mig. Det 
är ett steg att ta sig över. Definierar du också dig själv så? Ja precis, det allra viktigaste är nog att 
jag själv definierat mig så och tycker att det känns himla gruvsamt och svårt, svårt att tro. Där 
sitter väl väldigt mycket. (Pia) 
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Pia söker arbete på konventionellt sätt, via Arbetsförmedling då hennes egna kontaktnät blivit 
väldigt begränsat under hennes tid borta från arbetsmarknaden. Hon har inte haft så mycket 
andra möjligheter än att söka tjänster som ligger ute. Sen påpekar hon att hon inte heller haft 
självkänslan till något annat. Den är fortfarande lite ”vobblig” men den börjar bli bättre. 
Det Pia sörjer mest är förlusten av ett socialt sammanhang på daglig basis. Hon beskriver 
även ekonomin som bestialiskt dålig men att hon har turen och har en trygg ekonomisk bas 
sedan innan.  Hon lever på mellan 9-10 000 kr i månaden, vilket hon tycker är i underkant, 
men hon klarar sig. Det som drabbat henne mest är socialt och känslomässigt. Hon saknar det 
sociala sammanhanget och tror att man säkert kan kompensera det på andra sätt, men hon ser 
sig inte som en sällskapsmänniska. Hon har sina hobbyers och träffar likasinnade genom det i 
en ganska liten krets, dem är viktiga men inte så många, konstaterar hon. Kommer man ut i 
arbetet så får man ett socialt sammanhang som är mycket större. 
 
Alla jobb som Pia fått har varit genom att folk har vetat vem hon är och att hon är duktig. Det 
ena jobbet gav det andra utan att hon behövde söka några jobb. Sedan blev hon uppsagd under 
sin sjukskrivning, på grund av nedskärningar. Under tiden som sjuk hann hon tappa sina 
kontakter då många som hon jobbade med var mycket äldre och har hunnit gå i pension. De 
som jobbar på hennes före detta arbetsplatser känner inte henne. 
 
Pias)erfarenheter)av)stödåtgärder)

Pia berättar om att dagens syn på människor är att alla ska arbeta, alla kan, vilket hon inte 
håller med om. Hon önskar en med individualiserad syn på människor och speciellt i samband 
med utförsäkring från Försäkringskassan. Pia var tidsbegränsad sjukpensionär ett-två år i taget 
och menar på att hon skulle kunna komma tillbaka till arbete betydligt fortare med adekvat 
hjälp och stöttning. Försäkringskassans förhållningssätt gjorde att hon tillslut kapitulerade. Pia 
menar att om man ser till varje individs behov så skulle man kunna hitta fler och snabbare 
vägar till att hjälpa många ut på arbetsmarknaden igen. Hon berättar att välbefinnandet skulle 
ökat då hon har erfarenhet av att många i dagsläget drabbas av psykisk ohälsa och har en 
enorm oro över ekonomin. 
 
Pia tycker att Arbetsförmedlingen har varit ett ”träsk” att hantera, och ser inte deras 
handlingar som någon hjälp, Hon poängterar samtidigt att dem heller inte har motarbetat 
henne, men att hon har upplevt det som tungrott. De har inte motiverat henne utan hon har 
mer känt att hon bara måste rapportera till dem. Pia ger ett exempel på att hon än idag inte vet 
vem hon har som handläggare på Arbetsförmedlingen. När hon väl frågade så fick hon till 
svar att det inte spelar någon roll så det behövde hon inte veta. Hon tycker det kändes 
fullständigt opersonligt och ställer sig frågande till hur de då kan hjälpa henne. Hon ser att 
personalen är stressade och tidspressade och anser att de behöver mer resurser eller en annan 
styrning. 
 
 
 
 
 
När det gäller den kompletterande aktören är Pia något mer positiv; 

 
Jo, det där lilla enkla att få bevis på att man inte är ensam, är en enorm tröst. 
Du har bara varit här (kompletterande aktör) i tre veckor, men känns det annorlunda här? Oja, jag 
tycker redan att det här har gett mig mer. Ett vagt hopp. Genom att se andra som kommer igenom 
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och får jobb. Dom (personalen) är väldigt bra på att sparka igång en och har ett stort kontaktnät så 
att absolut. (Pia) 

 
Pias)syn)på)framtiden)

”Det har känts rätt hopplöst. Jag har inte blivit ledsen, jag har inte haft några förhoppningar, 
inte trott att jag ska få dem. En uppgivenhet helt enkelt. Och det sitter ju i självkänslan.” (Pia) 
 
Alla avslag har påverkat Pia, samtidigt som hon berättar att hon inte haft för höga 
förhoppningar på arbetssökandet, eller sig själv för den delen. När vi pratar om hur hon vill att 
hennes framtid ser ut så skrattar hon till och berättar att egentligen, hur motsägelsefullt det än 
låter, så hade hon velat gå i pension redan för två år sedan. Hon vet att verkligheten inte ser ut 
så utan hoppas att hon kan få ett arbete under några år till för att klara det ekonomiska. Hon 
känner inget stort behov av ett arbete men skyndar sig med att förklara att om hon fick ett så 
skulle hon som alltid göra sitt bästa. )

Analys)

De)långtidsarbetslösas)karriärresa)

Vi kan inte antyda några signifikanta skillnader i våra intervjuer beroende på om 
respondenterna bor i södra eller mellersta Sverige. Bakgrunderna eller uppfattningarna skiljer 
sig inte på grund av detta, utan på grund av andra faktorer. Lasse, Peter och Martin kommer 
ifrån ett hem med arbetarföräldrar medan Yasmin, Markus, Anna och Pia kommer från 
familjer där utbildning prioriteras. Deras habitus blir då präglat av detta och stämmer överens 
med deras egna karriärvägar (Bourdieu, 1999). Markus har påbörjat studier men inte fullföljt 
dem. Pia, Yasmin och Anna har läst eftergymnasiala kurser som lett dem mot en specifik 
bransch men hindras av sitt CV; Anna saknar erfarenhet, Yasmin hindras av språket och Pia 
har varit långtidssjukskriven. De diskrimineras alla tre på olika sätt när det gäller att etablera 
sig på arbetsmarknaden, något som nämns i vår tidigare litteraturgenomgång både av 
Berglund & Schedin (2009) och Mörtvik & Rautio (2009). 

Peter, Markus och Pia har karriärresor som pausats under mycket långa perioder. De har alla 
varit borta från arbetsmarknaden i sammanhängande 5 år. Peter var under dessa år 
långtidsarbetslös, Markus reste runt i Thailand och Pia var långtidssjukskriven för utbrändhet. 
Dessa individer borde då ha längst väg tillbaka till arbetslivet av våra respondenter enligt 
Mörtvik & Rautio (2009) vilket delvis kan stämma för åtminstone Pia och Markus som inte 
känner sig redo att aktivt börja söka jobb ännu. Många av respondenterna yttrar att de 
dessutom på något sätt mött stora motgångar när arbetet väl fungerat. Vissa har haft maximal 
otur med chefer som gått bort eller företag som lagts ner, medan andra känner att de 
behandlats illa av arbetsgivare och antingen fått sparken eller valt att lämna sin arbetsplats. 
Organisatoriska förändringar blir allt vanligare på arbetsmarknaden och är en stor anledning 
till att arbetslöshet uppstår (Berglund & Schedin, 2009), något som även gäller flertalet av 
våra respondenter; Pia, Lasse, Sven, Martin och Peter. 

Vi frågade samtliga respondenter om det fanns något positivt med att vara arbetslös och de 
allra flesta kunde ändå uppskatta tiden dem fick till reflektion och till sina hobbyers, dock 
skulle ingen välja att stanna kvar i arbetslösheten, de ville känna sig produktiva i ett arbete. 
Det är djupt insatt i alla våra respondenter att de följer den arbetsetik som råder i samhället 
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(Johansson & Hornemann, 2009). Lasse och Peter pratar om att få ha rutiner, gå upp tidigt 
och göra rätt för sig. Arbete ger en struktur, identitet och gemenskap som människan, 
inklusive våra respondenter, strävar efter (Hammarström, 1996).  

De)långtidsarbetslösas)syn)på)sitt)eget)ansvar.))

När det gäller hur respondenterna definierar sig själva kan vi se en tydlig skillnad mellan de 
som ingår i ett praktikprogram och de som inte gör det. Samtliga respondenter som i dagsläget 
är ute på praktik vill inte definiera sig som arbetslösa, medan de övriga tycker att svaret på 
frågan är uppenbart. Här ser vi tydligt hur självkonceptet kopplas samman med yrkesroller 
och hur individen väljer att se sig själv i förhållande till omgivningen (Brown, 2002). Den 
enda som visar sig svag i intervjuerna är Pia. Hon nämner flera gånger i intervjun att hennes 
självförtroende är skadat och vi kan konstatera att hennes självkoncept innehåller en hel del 
tvivel på sin egen kapacitet. Både Pia och Markus saknar självtilliten att fatta beslut om sin 
framtid och känns i behov av stöd och empowerment (Peavy, 1998). De båda visar upp en 
större självkännedom än de övriga då de är medvetna om sina svagheter, vilket behövs för att 
fatta beslut, men saknar samma beslutsmognad (readiness) när det gäller att ta sig tillbaka ut 
på arbetsmarknaden (Brown, 2002). 

Flera av respondenterna beskriver sig i intervjuerna som goda arbetare, de vill alla göra nytta. 
Många av dem ser dock till största delen en extern kontroll och lägger i första hand ansvaret 
för sin arbetslöshet på någon, eller något, annat än sig själv. Att lägga problemet utanför sig 
själv riskerar att leda till en känsla av maktlöshet (Hammarström, 1996)). Gemensamt kan de 
konstatera att det inte finns några jobb, det är samhällets fel. Vidare kan de konstatera att de 
jobb som finns går till andra personer utan att de ens fått en chans, det är arbetsgivarnas fel. 
Fåtalet nämner sig själva som en del av problemet eller visar upp en intern kontroll, samtidigt 
som alla kan förstå både arbetsgivarna och samhället. 

Individens engagemang riskerar att minskas om individens möjligheter inom arbetslivet 
begränsas (Berglund & Schedin, 2009). Respondenterna yttrar alla en slags uppgivenhet. 
Vissa av dem har varit mycket engagerade och aktiva i sitt arbetssökande men trots det inte 
nått framgång på arbetsmarknaden, vilket påverkar deras egna självkoncept och engagemang. 
Vi har tidigare nämnt hur habitus påverkat våra respondenters utbildningshistorik, vi kan även 
se mönster i personernas habitus när det gäller yrkesvalen. De som haft gedigna perioder av 
arbete inom liknande branscher eller en högskoleutbildning för ett särskilt yrke verkar ha 
svårare att vidga sitt perspektiv när det gäller att söka nya typer av arbeten än de som haft en 
historik med olika ströjobb. Dessa har med andra ord något svårt att utöka sin 
handlingshorisont, alltså bilden av vad de kan se sig själva klara av eller passa som 
(Hodkinson & Sparks, 1997). De har dock inte en snäv handlingshorisont i den bemärkelsen 
att de med sin lägre känsla av empowerment inte anser att de är kvalificerade, utan de 
begränsas istället av att de ser sig själva som överkvalificerade, eller att fel arbete skulle 
kännas degraderande.  

Motivation diskuteras i litteraturgenomgången och vi kan se skillnader och mönster mellan 
individer även här. Peter, Anna och Yasmin är de enda i intervjuerna som uttrycker ett starkt 
driv efter att få ett jobb. Deras motivation är hög vilket gör att de hamnar i en riskzon för 
psykisk ohälsa när de inte når de resultat de strävar efter (Nordenmark,1998). De övriga har 
antingen sjukdomar eller är så nära pensionen att de egentligen inte känner att de i nuläget 
måste ut på arbetsmarkanden. Här går meningarna isär mellan Nordenmark (1998) som 
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hävdar att motivationen till arbete avtar efter 50-års ålder och Berglund & Schedin (2009) 
som påstår att det inte finns några belägg för att det faktiskt är så. Vi kan dock i vår studie 
urskilja ett resultat som lutar mer mot Nordenmarks slutsatser, då våra äldre respondenter 
anser sig mer tillfreds med situationen än de yngre. Dessa individer har dock ett bättre 
ekonomiskt kapital då de arbetat längre, vilket också har stor betydelse för motivationen till 
arbete, även det enligt Nordenmark (1998).  

Att tillgång till sociala kontakter var viktigt för etablering på arbetsmarknaden och arbetsfältet 
visste vi redan (Bourdieu, 1999). Det blir i våra intervjuer ännu tydligare att socialt kapital är 
avgörande för individen, då även om det inte leder till arbete, ger en trygghet och en känsla av 
empowerment. Flera av respondenterna talar om sina kontaktnät. Några har trots sin 
arbetslöshet ett stort socialt kapital som dessutom kan kopplas till eventuella 
anställningsmöjligheter, medan andra känner att detta är något som hindrar dem. Att flytta till 
en ny ort har Anna upplevt som ett hinder då hennes nya kontaktnät utgår ifrån hennes 
sambos och har ingenting att göra med den bransch som hon försöker ta sig in i. Yasmin har 
flyttat till ett helt nytt land och upplever att svenskarna väljs i första hand, något som är en 
verklig bild då utlandsföddas medellängd av arbetslöshet är 10 veckor längre än inrikes födda 
(Berglund & Schedin, 2009). Lasse upplever att han blivit diskriminerad redan på sin 
arbetsplats på grund av att han inte är uppvuxen på orten där han arbetat. Sven har ett stort 
socialt kapital och utnyttjar sitt kontaktnät så mycket han kan medan Pia yttrar oro då hennes 
yrkesmässiga nätverk tunnats ur under hennes sjukskrivning och hennes kollegor idag har gått 
i pension. 

De)långtidsarbetslösas)syn)på)hjälp)

Utan att vi ställt frågor kring det, så har samtliga intervjuer behandlat politiken. Yasmin är 
tacksam för det stöd hon fått i Sverige. De övriga respondenterna är mycket kritiska till 
regeringen, omstruktureringarna som gjorts och att behöva känna sig som en tiggare när 
ersättningarna bara minskas. Lasse uttrycker hur omstruktureringar alltid drabbar de svaga, 
vilket han har en poäng med både enligt Berglund & Schedin (2009) och Mörtvik & Rautio då 
arbetsmarknaden blir alltmer oberäknelig och arbetsgivare kan hitta system runt lagarna om 
anställningsskydd och ser till att göra sig av med de som är lågproducerande i första hand vid 
varsel.  
 
Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti uttrycker att organisationen ska utforska 
vad varje deltagare behöver för att fullfölja sin handlingsplan (Arbetsförmedlingen), något 
som få av våra respondenter upplever att de fått. Respondenterna har ett varierande motstånd 
gentemot Arbetsförmedlingen. Eva, Sven och Peter riktar stor kritik mot bristen av kontakt 
med AF och då specifikt sina handledare som de inte har en aning om vem det är. Markus 
visar upp en god intern kontroll då han går emot strömmen och lägger skulden endast på sig 
själv och även Lasse kan se positivt på Arbetsförmedlingens organisation. 
Arbetsmarknadspolitiska program är inte ett självklart inslag i våra respondenters mottagna 
hjälpinsatser. Ingen av de äldre i undersökningen (Lasse, Pia och Sven) har varit på någon 
praktik eller mottagit utbildning.  Även Yasmin som överlag är positiv till den hjälp hon fått 
kan känna sig sviken av Arbetsförmedlingen. Hon själv ska kliva in på ett arbetsfält där hon 
inte hunnit få rätt habitus för att bli accepterad (Bourdieu, 1999). Hon har ingen 
yrkeskännedom trots sin självkännedom och kommer därmed inte vidare trots att hon känner 
en beslutsmognad (Brown, 2002). Anna känner sig inte prioriterad vilket stämmer överens 
med Arbetsförmedlingens mål att prioritera de som är längst ifrån arbetsmarknaden. Martin 
och Sven fick vänta över året innan de fick någon form av stöd och aktivering. Många av 
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respondenterna som varit på praktik har ordnat detta själva. Sanningen i denna studien är att 
av åtta intervjuade så hade sju personer stora eller mindre invändningar kring 
Arbetsförmedlingens effektivitet och service. Samtliga yttrar samtidigt en förståelse för 
personalens situation och prioriteringar.  

De respondenter som varit i kontakt med kompletterande aktörer är alla positivt inställda till 
den hjälp de fått. Av dessa organisationer upplever de sig mer respekterade och sedda. Stödet 
de får är varierande men alla uttrycker en trygghet i att träffa nya människor, få en mening 
med vardagen och ha en gemenskap. Just att dessa behov som annars uppfylls genom ett 
arbete kan tillgodoses på annat sätt beskrivs som avgörande för att undvika psykiska problem 
hos arbetslösa och är ett bra sätt att hålla dem aktiva och ge självkänsla (Hammarström, 
1996). Detta kan även fås genom aktivering och fritid, vilket vi också funnit vara ett viktigt 
inslag i respondenternas liv och något som vi utan att de yttrat det med ord kan komma fram 
till har varit en stor hjälp när det kommer till att hålla långtidsarbetslösa från psykisk ohälsa. 

Enligt Peavy (1998) skapas problem av människan själv, och denne kan därför även lösa dem 
själv också. I våra respondenters berättelser finns det vissa problem som med rätt stöttning 
och empowerment skulle kunna lösas. Pia tog på sig för mycket och jobbade sig in i väggen, 
nu är hon rädd för arbetslivet. Markus har vänt kappan efter vinden och flytt från sina 
problem, vilket bara resulterat i en allt sämre situation. Martin tog aldrig tag i drömmen och 
kan inte flytta dit det finns arbete i dagsläget. Anna valde bort praktikperioden i sin utbildning 
och saknar nu arbetslivserfarenheten som arbetsgivarna vill ha. Yasmin har svårt med språket 
och måste läsa till kurser för att få anställning i Sverige. När Peter trivdes som bäst hamnade 
han i en lönetvist och fick sparken. Lasse och Sven tycker att det var bättre förr och att jobb 
som passar dem går till yngre personer. Ett återkommande tema i våra intervjuer är att 
flertalet av respondenterna har en ganska spretig karriärresa. Martins, Peters och Markus 
karriärer innehåller mängder med s.k. “ströjobb”, där de hoppat runt på många olika 
arbetsplatser för tillfälliga tjänster. Samtliga respondenter förutom Pia, Anna och Sven har 
dessutom någon gång, eller flertalet gånger skolat om sig under sin karriär. Lasse på egen 
hand, resten p.g.a. arbetslösheten. Dessa ströjobb och ströutbildningar tyder på ett behov av 
hitta en ny hållbar karriärväg och vi skulle vilja påstå att detta bland annat visar ett behov av 
vägledning för att kunna göra bättre val bland dessa vägar. 

 
De)långtidsarbetslösas)syn)på)framtiden)

Synen på framtiden varierar, men Martin är den enda som kan upplevas optimistisk. Peter 
tycker att framtiden känns mörkt, Pia och Lasse har inte för höga förhoppningar och hade 
egentligen lika gärna gått i pension. Markus är inte redo utan vill vänta tills han vet vad han 
verkligen vill arbeta med. Lasse och Sven ser endast en försämring på arbetsmarknaden och 
hur mänskliga resurser bara minskar medan robotarna ökar. Att utsikterna för Yasmin som är 
utrikesfödd är sämre (Berglund & Svedberg, 2009) är något som hon för oss verkar införstådd 
med. När hon pratar om sin framtid så lyfter hon fram hennes barns chanser i framtiden 
istället för sina egna. Anna känner att ju längre tiden går desto längre ifrån sitt mål hamnar 
hon, hon känner med andra ord av det växande utanförskapet (Mörtvik & Rautio, 2009). Sven 
och Peter tycker att arbetsgivarna är dåliga på att ge respons och berätta att tjänsten redan 
blivit tillsatt vilket gjort att de slutat hoppas på svar överhuvudtaget. De alla har känt av 
arbetsgivarnas kyliga intresse över lag och denna negativa bild av arbetschanserna sänker 
omedvetet arbetsmotivationen hos respondenterna (Nordenmark, 1998), påverkar deras 
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självkoncept (Peavy, 1998) och begränsar deras handlingshorisont (Hodkinson & Sparks, 
1997) även om majoriteten av dem uttrycker att det på något sätt löser sig. 

Diskussion)

Metoddiskussion)

När samtliga intervjuer var genomförda och vi bearbetade resultaten märkte vi att vissa frågor 
tolkats olika av våra respondenter. Frågan vi ställde angående hur de definierar sig själva, 
visade sig vara en klurig fråga. Detta resulterade i att personerna ställde motfrågor och även 
undrat över hur vi menade. Detta har gjort svaren varierande och frågan har tolkats något 
annorlunda i vissa fall, vilket kan ha påverkat svarens validitet. Respondenternas svarslängd 
varierade även stort på de olika frågorna som ställdes, vilket också kan ha påverkat resultatet i 
den meningen att vi har fått mer material att arbeta med på vissa frågor. Intervjufrågorna som 
berörde framtiden är en kategori som majoriteten av respondenterna kortfattat besvarade 
jämfört med övriga kategorier, något som gav ett svagare underlag för tolkning av empiri. 
Deras likartade syn på framtiden gör dock att vi känner att vi kan besvara frågan. Vi anser 
våra intervjufrågor överlag kunde bearbetats ytterligare för ett bättre resultat om tiden funnits. 
Frågor rörande omgivningens syn och påverkan på deras känsla kring arbetslösheten hade 
varit intressant att beröra, eftersom det säkert har en stor betydelse för hur personerna mår i 
sin arbetslöshet. Vi har även haft svårigheter att få tag på yngre långtidsarbetslösa. De som 
har tillfrågats ville inte ställa upp vilket gjort att vi enbart har en person i undersökningen som 
är under 30 års ålder. Vi misstänker en form av rädsla ifrån de unga arbetslösa, och en större 
känsla av skam än från de äldre. Detta tror vi kan ligga till grund för deras frånvaro i studien. 
Av just denna anledning vore det högst intressant att undersöka unga långtidsarbetslösas 
erfarenheter specifikt, för att se om vår egen reflektion kan stämma.  
 
Resultatdiskussion)

)
Syftet med studien var att ta reda på hur situationen som långtidsarbetslös ser ut och hur den 
har uppkommit. Eftersom undersökningen är kvalitativ och utgår enbart utifrån individens 
egna erfarenheter och upplevelser, kan vi inte dra generella slutsatser för alla människor som 
är långtidsarbetslösa.  Vi har däremot visat upp en bild av hur situationen kan se ut just för 
dessa åtta individer i just deras småstäder och kan dra slutsatser utifrån det. 
 
Vi kan hitta likheter i samtliga respondenters komplexa karriärhistorier som lett till en 
exkludering från arbetsmarknaden och vidare in i långtidsarbetslöshet. Händelser som ligger 
utanför individen, men som har påverkat hela deras livssituation och upplevda egna förmåga 
att ändra den. Olika uppfattningar kan främst urskiljas utifrån ålder och etnicitet och inte lika 
tydligt beroende på kön eller kommun. Utifrån detta handlar de största skillnaderna om 
motivation och drivet till att söka arbete. De äldre respondenterna uttrycker en större 
acceptans av situationen än de yngre. Det framgår att de yngre främst lider av sin dåliga 
ekonomi men vi tror även att de har ett större behov av etablering, då de har haft kortare tid på 
arbetsmarknaden än de äldre. Det finns en antydan till att känslan av arbetsetiken är högre hos 
dessa, då de äldre i större mån kan känna att de har bidragit till samhället redan. Många av 
våra respondenter nämner att ”det finns folk som inte vill jobba”, men samtliga skulle 
egentligen kunna uppfattas som att de själva tillhörde denna kategori som de talar illa om. 
Ingen respondent vill smita undan arbete, även om alla inte är lika redo när det gäller 
förmågan att ta sig in på arbetsmarknaden. Det väcker en tanke om de fördomar som finns i 
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samhället. Vi tycker oss känna av en uppfattning utifrån den arbetsetik som råder att 
människor som inte arbetar är lata, vilket motsäger vår studies slutsats. Generellt vill 
människan arbeta och känna sig delaktig i samhället, så gäller även för alla våra respondenter. 
 
Våra respondenter är nästan alla negativa till Sveriges regering och anser att förändringar som 
gjorts bara försämrat deras tillvaro. Även Arbetsförmedlingen får stark kritik i detta arbete, 
det är dock viktigt att ha i åtanke att våra respondenter kan ha en annan förväntning av vad 
Arbetsförmedlingen ska erbjuda dem, än vad som faktiskt är deras uppdrag idag. 
Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti kräver kartläggning av individens behov, 
vilket respondenterna inte har fått erfara. För att ge arbetslösa en personligare kontakt 
använder sig Arbetsförmedlingen dock av kompletterande aktörer. Dessa har uppstått på 
grund av att behovet av komplettering av sådant som arbetsförmedlare inte har tid med har 
behövts. Bristerna har med andra ord identifierats av organisationen själv och försök har 
gjorts för att hantera dem. Framgången av detta kan vi se då respondenterna ställer sig desto 
positivare till denna form av hjälp. Vi kan samtidigt ställa oss frågan om den hjälp, som de 
alla har saknat, verkligen finns i omgivningen eller om den finns hos dem själva?  Att hamna i 
en negativ spiral, där man har slutat att hoppas, kännetecknar våra respondenter. Ingen av 
dem har en klart optimistisk syn på arbetsmarknaden eller framtiden, vilket har en negativ 
inverkan på motivationen. 
 
Problematiken kan urskiljas i självkonceptet hos individen; att inte veta, att inte våga eller att 
inte orka. Vi kan dock utifrån litteratur och respondenternas egna berättelser förstå att 
individen inte bär hela ansvaret själv. Sanningen är den att arbetsgivarna aktivt väljer bort 
dessa individer i rekryteringsprocessen. Orsakerna till detta vet vi inte genom enbart vår 
studie, utan genom andra undersökningar (jfr Mörtvik & Rautio, 2009) kan vi antyda att våra 
respondenters chanser till anställning inte ökar med tiden, då lång frånvaro från 
arbetsmarknaden är ett enormt handikapp i arbetsgivarens ögon. Arbetsförmedlingens krav på 
aktivering och uppföljning har i sin tur både en positiv och negativ påverkan på 
respondenterna. De förstår och tycker det är bra att de inte tillåts sitta hemma och vara 
passiva. Kravet att de ska söka alla tänkbara jobb gör dock att de, för oss, verkar avtrubbade. 
Vi ställer oss frågande till de effekter som deras vana av avvisanden får för den uppbyggnad 
av starka arbetsförda individer, som samhället eftersträvar och vad som händer med 
individens känsla av empowerment. 
 
Vi har i kontakt med både våra respondenter och olika eldsjälar inom arbetsförmedling och 
jobbcoaching fått idel uppskattning för den studie vi valt att genomföra. Vikten av ett arbete 
som lyfter fram individerna i långtidsarbetslöshets begrepp och inte bara siffror har 
poängterats av flera. Detta var något som vi själva kände i våra intervjuer. Att vi oavsett 
radavstånd, formalia och resultat har gjort något viktigt. Vi har lyft fram människor som 
tappat tron på att deras historia är intressant och tappat tron på att de räknas som en del av 
samhället. Detta kan vi känna är själva grunden i vägledning, att hitta former av 
empowerment. Samtidigt har vi kunnat ge fler människor en inblick och förståelse för livet 
som långtidsarbetslös. Vi hade gärna sett en vidare forskning av hur personal bättre kan 
bemöta och vägleda långtidsarbetslösa, då vi som tidigare nämnt tycker oss se ett starkt behov 
av detta.  
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BILAGA)1)E)Missivbrev)

 
Intervjupersoner sökes 
 
Hej! 
Jag heter Ida Lilja och är student på Umeå Universitet där jag går sista terminen på Studie- 
och yrkesvägledarprogrammet, distansutbildning. Just nu skriver jag min C-uppsats 
tillsammans med min klasskamrat Cecilia Eklund. Vår uppsats handlar om långtidsarbetslöset 
och syftet med studien är att genom individers egna berättelser ta reda på hur situationen som 
långtidsarbetslös ser ut och hur den uppkommit. Vi vill undersöka skillnader i bemötandet av 
dessa individer från Arbetsförmedlingen och andra kompletterande aktörer. 
Vi kommer att intervjua åtta långtidsarbetslösa personer. Fyra långtidsarbetslösa från Skåne 
län, där jag bor ,och fyra långtidsarbetslösa från Dalarnas län, där Cecilia bor. Jag behöver nu 
därför din hjälp att komma i kontakt med fyra långtidsarbetslösa personer som skulle kunna 
tänka sig att bli intervjuade. 
 
Intervjuerna sker så fort de som kan tänka sig att ställa upp har tid och möjlighet. Jag är 
flexibel både gällande tid och plats. Intervjun beräknas ta ungefär en timmes tid. Intervjun 
kommer att ljudinspelas så länge respondenten inte har något emot detta. Ljudinspelningen 
görs för att jag ska kunna transkribera det som sagts eftersom Cecilia också måste få tillgång 
till svaren då hon inte kommer att kunna närvara vid intervjuerna. Vi garanterar anonymitet 
och det insamlade materialet kommer endast att användas till vårt examensarbete. 
Vi ser gärna att du/ni tillfrågar de som är långtidsarbetslösa hos er och ger ut min mejladress 
och mobilnummer så kan de kontakta mig för vidare information. 
 
Tack på förhand. 
 
Med vänliga hälsningar 
Ida Lilja 
 
Mobilnummer: 
E-mail: 
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BILAGA)2)E)Intervjufrågor)

 
INTERVJU 
Frågeställning 1 
Hur uppfattar långtidsarbetslösa sin karriärresa/levnadsbana?   
 
För att ta reda på denna frågeställning använde vi oss utav livslinjen, eftersom detta är ett bra 
alternativ till kartläggning och mycket användbar information kan komma fram. 
 
Livslinjen: 
- Viktiga händelser 
- Klass & etnicitet (föräldrars bakgrund, hemland) 
- Förebilder 
- Familj 
- Utbildning & arbeten 
- Beteendemönster 
- Boende 
 
Frågeställning 2 
Hur ser långtidsarbetslösa på sitt eget ansvar att ta sig in på arbetsmarknaden? (självstyre/ 
självkoncept) 
 
Intervjufrågor 
- Hur definierar du dig själv? 
- Vilken har varit den största motivationen när det gäller arbetssökandet? 
- Finns det något som gett motsatt effekt? 
- Vilka är dina främsta orsakerna till att du vill ha ett jobb? 
- Vill du ändra din situation? Kan du ändra din situation? 
- Vad har du själv gjort för att försöka få jobb? 
- Hur har det gått/känts? 
- Vad är det bästa/värsta med att vara arbetslös? 
- Hur påverkar arbetslösheten din vardag? 
 
Frågeställning 3 
Hur uppfattar långtidsarbetslösa den hjälp som de fått? 
 
Intervjufrågor: 
- Vilken typ av hjälp har du varit i kontakt med? 
- Hur har det fungerat? 
- Vilka personer har varit avgörande för din situation? 
- Vilken hjälp har du saknat? 
Frågeställning 4 
Hur ser de långtidsarbetslösa på sin framtid på arbetsmarknaden? 
Intervjufrågor: 
- Hur känner du inför framtiden? 
- Vart på arbetsmarknaden är du om fem år? 
- Om du fick önska fritt - hur hade din framtid sett ut?(
!  
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BILAGA)3)E)Livslinjen)

Vi valde att använda oss utan Peavys (2000) vägledningsmetod Livslinjen. Denna metod är ett 
hjälpmedel till kartläggningen av levnadsrummet vars syfte är att förtydliga de mest centrala 
delarna av klientens liv sett till karriärsutveckling. Metoden utförs genom att man drar ett 
sträck över ett papper. I början av strecket skriver respondenten födelse och i slutet av linjen 
skriver hen nutid. Därefter valde vi att vår respondent skulle få berätta om sin 
karriärutveckling och om olika händelser i livet som påverkat den (Peavy, 2000). 

Om respondenten skulle ha problem med att komma igång så hade vi förberett olika förslag 
som vår intervjuperson kunde berätta om. Dessa var:  
 
- Viktiga händelser 
- Klass & etnicitet (föräldrars bakgrund, hemland) 
- Förebilder 
- Familj 
- Utbildning & arbeten 
- Beteendemönster 
- Boende 
 
Genom att använda Livslinjen så får man på detta sätt ta del av vad respondenten själv anser 
ha påverkat hens karriärutveckling. Livsmönster, teman eller andra händelser som kan ha 
påverkat.  
 
Livslinjen 
 
Födelse      Nutid 
______________________________________________________________________ 
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