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1. Inledning  

Detta kapitel inleds med en bakgrund där ämnet för undersökningen presenteras.  

1.1. Bakgrund 

Välfärdsstaten och folkhemmets pionjärer hade en framtidsvision om det goda samhället. 

Framtidsvisionen om folkhemmet innehöll en moralisk uppmaning om ett gemensamt ansvar 

och en solidaritet, som var tänkt att utgöra grunden för byggandet av det goda samhället och 

skapandet av en allmän ekonomisk trygghet. Det skulle som det uttrycks i Regeringsformen: ” 

åligga det allmänna att trygga rätten till arbete.” Under den tid Sverige skapade folkhemmet 

kännetecknades samhället av att det rådde nästintill full sysselsättning (Starrin, 1999). Under 

början av 1990-talet skedde ett skifte från brist på arbetskraft till brist på arbetstillfällen. 

Under denna tidsperiod blev arbetslösheten till en kris för samhället då den ökade med en halv 

miljon personer under tre år. Massarbetslösheten rubbade den sociala strukturen och kom att 

bli ett allmänt omfattande samhälligt bekymmer. Detta till skillnad från 1980-talet då ett fåtal 

individer var arbetslösa och arbetslösheten inte förändrade den sociala strukturen. 

Arbetslösheten sågs under denna tid som individens privata bekymmer. Med den ökande 

arbetslösheten på 1990-talet skapades problem både i det lilla och i det stora sammanhanget 

där det lilla omfattade individens privata bekymmer av arbetslösheten, och där det stora hade 

sin grund i mindre skatteintäkter och mer utbetalningar av bidrag. Lösningarna på problemet 

med arbetslösheten ligger inte bara hos individen och det räcker därmed inte att ta hänsyn till 

den enskildes kunskaper, förmågor och möjligheter. Lösningarna på samhälliga problem 

handlar om att hitta mål som varje enskild individ har möjligheten att uppnå (SOU 2001:54; 

SOU 2007:18; Mills, 1971) 

1.2. Problemformulering 

Arbetslöshet kan alltså ses som såväl ett samhälleligt som ett privat bekymmer. Arbetslösa får 

pengar genom olika försäkringssystem, vilket inte ger samma ekonomiska tillgångar som 

arbetande får genom lön.  Vad har då den ekonomiska situationen för betydelse för de 

arbetslösa ? Har den ekonomiska påfrestningen och de skamgörande erfarenheten det innebär 

att vara arbetslös en relation till varandra? Det eventuella sambandet ska analyseras med hjälp 

av ekonomi-skam modellen som tidigare har fått empiriskt stöd. Modellen går dock att 

ifrågasätta, bl.a. eftersom den inte klargör vad eller vilka det är som skamgör eller om det 

finns några skillnader mellan män och kvinnor.  



1.3. Syfte 

Undersökningens syfte är att försöka förstå sambandet mellan ekonomisk påfrestningar och 

skamgörande erfarenheter bland arbetslösa ungdomar i Östersund. 

• Finns det en relation mellan ekonomisk påfrestningar och skamgörande erfarenheter 

bland arbetslösa ungdomar i Östersund och isåfall på vilket sätt?  

• Vem, vilka och vad skapar dessa skamgörande erfarenheter? 

2. Teoretisk utgångspunkt 

Kapitlet innehåller en diskussion av begreppen som används i analysen. Den teoretiska 

utgångspunkten bottnar i ”Ekonomi-skam-modellen” som syftar till att förklara hur 

ekonomisk påfrestning och skamgörande erfarenheter är relaterade till varandra. Kapitlet 

börjar med en beskrivning av ekonomi-skam-modellens utgångspunkter och moraliska 

aspekter av arbete, för att sedan redovisa kunskapsläget på området. Avslutningsvis tas ett 

par kritiska synpunkter upp. 

2.1. Ekonomi-skam-modellen 

Undersökningen kommer utifrån ekonomi-skam-modellen studera kopplingen mellan 

ekonomisk påfrestning under arbetslöshet och skamgörande erfarenheter bland arbetslösa 

ungdomar. Modellen (figur 1) illustrerar relationen mellan arbetslösas reaktion på ekonomisk 

påfrestning och skamgörande erfarenheter och innehåller fyra kategorier. Modellen bygger på 

att ju högre den ekonomiska påfrestningen är under arbetslöshet och ju mer skamgörande 

erfarenheter man har som arbetslös, desto mer plågas man av arbetslösheten. Och ju mindre 

den ekonomiska påfrestningen är och ju mindre erfarenheter man har av omgivningens 

skamgörande, desto mer opåverkad är man av arbetslösheten (Starrin, 1999; Statens 

folkhälsoinstitut, 2001:28). 

 



Graden av skamgörande erfarenheter hos arbetslösa uppstår i samband med att man ser på sig 

själv utifrån olika perspektiv och avstånd och man bedömer sig själv utifrån vad man tror 

andra tycker. Skamkänslornas intrång i arbetslösas kognitiva beteende gör också att man 

skäms för att man skäms. Skammens existens är kulturellt betingad där skamkänslorna 

påverkas av de krav som den arbetslösa har på sig själv och de krav som kommer från sociala 

relationer och samhället. Den arbetslösas skamkänslor har att göra med föreställningen och 

tron av att ingen bryr sig om dem och att andra tror att de går hemma och inte gör något. Som 

arbetslös riskerar man att bli betraktad som lågutbildad, oerfaren och utan ambitioner (Statens 

folkhälsoinstitut 2002:18; Dahlgren & Starrin, 2004). Kontakten med skamgörande 

erfarenheter kan för den arbetslösa orsaka nedstämdhet och dåligt självförtroende. Tillståndet 

av nedstämdhet och dåligt självförtroende kan i sin tur bli ett allmänt hälsoproblem. 

Arbetslösa som har skamgörande erfarenheter undviker kontakt med andra och minskar eller 

slutar helt med fritidsaktiviteter och att träffa kompisar för att inte komma i kontakt med 

skamkänslor (Jönsson & Starrin, 1994; Eales, 1989; Rantakeisu, Starrin och Hagquist, 1997). 

De arbetslösa känner skam för att de är arbetslösa och för att andra har uppfattningen om dem 

som arbetsovilliga. Tron om att arbetslösa är mindre utbildade gör att de känner skam och att 

andra inte vill beblanda sig med dem. Ofta är det arbetande som har dessa attityder och 

orsaken är bland annat att arbetande inte har någon kontakt med arbetslösa. De kan inte sätta 

sig in i de arbetslösas situation (Feather, 1990; Olsén, 1985; Rantakeisu, et al, 1997; Starrin, 

1999).  

 

Pengar ger individen större möjligheter till kontroll över tillgångar och utgifter, vilket skapar 

bättre förutsättningar till planering. Pengar skapar även möjligheter att göra saker i livet. 

Ekonomiska påfrestningar uppstår då inkomsterna minskar, vilket snabbt kan utvecklas till ett 

hot om att ekonomin inte kommer att gå ihop. Vid arbetslöshet hamnar individen i en 

situation där de ekonomiska tillgångarna inte är lika omfattande. Den ekonomiska 

påfrestningen handlar om att avstå från saker som man är i behov av och som man vill ha. För 

den arbetslösa kan den ekonomiska påfrestningen gå så långt att man har svårt att betala sina 

räkningar och man blir tvungen att sälja ägodelar (Starrin, 1999; Statens folkhälsoinstitut, 

2001:28). Den ekonomiska påfrestningen leder till skamgörande erfarenheter som i sin tur 

påverkar den ekonomiska situationen. Individer som är arbetslösa säger ofta att det jobbigaste 

med att vara arbetslös är att vara utan pengar och att det skamfullt att gå till social myndighet 

(Starrin, 1999; Jönsson och Starrin, 1998; Hammarströms, 1996).   



2.2. Moral i att arbeta 

Skapandet av ekonomisk påfrestning och skamgörande erfarenheter har sin grund i aspekterna 

av ekonomi och moral. Under 1800-talet då borgarklassen och kapitalismen växte fram i 

samhället knöts plikten till att arbeta närmare en moral, där arbetet kom att ses som en heder 

för mannen. Hedern hos mannen innefattade självkontroll, självdisciplin och viljestyrka där 

det handlade om att ha yrkeskunnighet och att göra rätt för sig i samhället. Hedern blev det 

centrala i arbetsetiken, vilket än i dag står som norm i samhället. Den skam som följer av 

arbetslösheten är socialt diskriminerande och psykiskt belastande. Arbetslösheten har kommit 

att bli ett individualistiskt rotat begrepp där man i mötet med arbetslösa fokuserar på de 

sociala problemen hos individen istället för de problem som finns i den samhälliga strukturen 

(Rantakeisu, et al, 1996; Watson, 1985; Pederseb, Ploug & Hvad, 1993). 

 

I tidigare studier redovisas att mannen i dagens samhälle påverkas mer av den svåra 

ekonomiska situation som uppstår i samband med arbetslöshet än kvinnor. Vilket tros ha 

koppling till att ekonomi, lön och pengar har en större symbolik för männen än vad det har för 

kvinnor. Arbetslösa män upplever påtryckningar, krav och förväntningar som de inte kan nå 

upp till i samband med arbetslöshet. Mannen är enligt den ekonomiska aspekten den som ska 

göra karriär och samtidigt försörja familjen (Warr, Banks och Ullah, 1985; Waters & Moores, 

2002).    

 

Arbetslösa ungdomar påverkas utöver hedern i arbetet av status och ställning inom 

kamratgrupper. För ungdomar är kamratgrupper viktiga i deras skapande av identitet. Att 

umgås med kompisar och olika gäng kräver olika statussymboler och förbrukningsvaror som 

håller deras ställning inom gruppen, t.ex. kläder, elektroniska maskiner och sportattiraljer. För 

arbetslösa ungdomar är det svårt att hänga med i trender och kulturer då deras inkomst är 

lägre än de ungdomar som arbetar (Underlid, 1992; Taylor, 1983).    

2.3. Kritik mot ekonomi-skam-modellen 

Ekonomi-skam-modellen har vissa svagheter i sin utformning och är otillräckligt prövad. 

Trots att modellen har fått visst empiriskt stöd så behövs fortsatt forskning för att förklara 

exempelvis hälsoskillnader. Forskningen bör även inriktas på mer detaljerade studier om vilka 

emotionella processer som ekonomi-skam-modellen rymmer (Rantakeisu, 2002; Starrin, 

1999). Med kvinnans inträde på arbetsmarknaden har hennes roll i arbetslivet förändrats. Idag 



kan därför liknade påtryckningar, förväntningar och måsten att göra karriär och försörja 

familjen finnas hos kvinnorna som hos männen.  

3. Metod 
Kapitlet inleder med en forskningsansats där valet av undersökningens område motiveras och 

grundläggande tillvägagångssätt beskrivs. Resterande delar i kapitlet beskriver  

undersökningens datainsamlingsmetod, dataprocedur och  analys.  

 

3.1. Forskningsansats 

3.1.1. Kvalitativ metod  

Kvalitativ metod har använts i denna undersökning för att fånga intervjupersonernas mening 

kring arbetslöshet. Undersökningen vill fördjupa sig i intervjupersonernas uttryck och 

upplevelse av de ekonomiska påfrestningarna och skamgörande erfarenheterna bland 

arbetslösa ungdomar i Östersund. Med en kvalitativ metod har undersökningen tagit fasta på 

det specifika i intervjupersonernas erfarenheter. Metoden ger även en flexibilitet för att kunna 

gå djupare in i intervjupersonernas förklaringar kring de ekonomiska påfrestningarna och 

skamgörande erfarenheterna. Min förförståelsen till tidigare forskning kring området och 

ekonomi-skam-modellen styr undersökningens tolkning (Kvale, 1997; Olsson & Sörensen, 

2007; Repstad, 1997).  

3.1.2. Abduktiv ansats  

Undersökningen har använt en kombination av deduktion och induktion, en så kallad abduktiv 

ansats. Undersökningen utgår ifrån ekonomi-skam-modellen men tillåter samtidigt empirin 

forma eventuellt nya teoretiska slutsatser. Deduktion och induktion används alltså växlande i 

undersökningen, där resultatet tolkas genom både modellen och empirin. (Olsson & Sörensen, 

2007). 

3.2. Datainsamlingsmetod  

3.2.1. Litteraturundersökning 

Litteraturundersökningen börjades med att söka på MIMA, Mittuniversitets bibliotekskatalog 

med sökordet ”ungdomsarbetslöshet”. Valet av litteratur gjordes genom att i första steget läsa 

rubrikerna, för att sedan söka upp relevanta böcker och läsa innehållsförteckningen. Kriteriet 



var att böckerna skulle handla om ungdomsarbetslöshet, ha anknytning till den ekonomiska 

påfrestningen och även ta upp de emotionella erfarenheterna av arbetslöshet.  

3.2.2. Intervjuguide  
Intervjuguiden bygger på både öppen riktad intervju och öppen intervju. Delarna med öppen 

riktad intervju berör teman som behandlar ekonomisk påfrestning och skamgörande 

erfarenheter. Intervjupersonerna får samma frågor inom samma område och i samma följd. 

Öppna riktade frågor har valts inom dessa teman för att ge möjlighet till att få olika svar inom 

samma frågor vilket ska tydliggöra förståelsen av skillnaderna mellan intervjupersonernas 

ekonomiska påfrestning och skamgörande erfarenheter. Temat skamgörande erfarenheter har 

även en del med öppna frågor för att gå djupare in i intervjupersonernas berättelse av deras 

situation. Sista delen söker svaret på vem, vilka och vad det är som skamgör och är en helt 

öppen intervju där inriktningen bestäms av det sammanhang som intervjupersonen skapar. 

Temat vem, vilka och vad som skamgör är inget som ekonomi-skam-modellen tar upp, vilket 

gör att temat behövs ses i ett vidare fält (Lantz, 2007). Se intervjuguiden i bilaga 1.  

3.2.3. Urval 
Valet att göra en undersökning kring arbetslöshet och uppfattningar om ekonomiska 

påfrestningar, skamgörande erfarenheter och vad/vilka det är som skamgör gjordes för att få 

en förståelse för den arbetslösas situation och genom ny kunskap förstå hur man ska förhålla 

sig till den arbetslösas utsatthet. I denna studie är en arbetslös den som är helt utan arbete eller 

endast har ett deltidsarbete. Kriterier för intervjupersonerna var att de skulle ha varit 

arbetslösa över en månad. Arbetslöshetens längd valdes för att intervjupersonen skulle ha 

kommit in i miljön och situationen av att vara arbetslös. Åldern på de intervjuade valdes till 

mellan 19 och 25 år. Ungdomar idag är arbetslösa under längre perioder än tidigare och deras 

möjligheter att ta sig ut på arbetsmarknaden har minskat. Ungdomsarbetslösheten uppkommer 

även i samband med övergången från barndom till vuxenlivet. Arbetslösheten bland 

ungdomar gör också att deras möjligheter att flytta hemifrån skjuts upp och det blir svårare att 

komma ut i samhället (SOU 2007:18). Ungdomsåldern stäcker sig även till lägre åldrar, men 

skälet till att ta ett kortare åldersintervall var att många yngre fortfarande går i skolan. 

Ytterligare ett skäl till begränsningen i ålder var att det råder stora skillnader mellan yngre och 

äldre ungdomar i hur väl man är integrerats i samhället och hur mycket ekonomin har 

betydelse i deras liv. Ungdomar som är 25 år har ofta flyttat hemifrån och har ett eget hushåll, 

medan en 16 åring ofta bor kvar hemma. Att både ha med kvinnor och män i studien 

motiveras utifrån att ekonomi-skam-modellen samt tidigare studier har påvisat att männen 



påverkas mest av ekonomiska påfrestningar och skamgörande erfarenheter då ekonomin har 

större symbolik för männen än för kvinnorna. Utifrån ekonomi-skam-modellen och tidigare 

forskning är jag intresserad av att kunna studera eventuella skillnader eller likheter mellan 

män och kvinnor. 

3.3. Dataprocedur 

3.3.1. Sökandet efter intervjupersoner  

Jag kontaktade arbetsförmedlingen och fick kontakt med en handläggare som har hand om 

arbetslösa ungdomar. Under tre veckor frågade handläggaren runt bland sina klienter och 

bland ”söka-jobb-kurser”. Ingen av de tillfrågade var intresserade av att delta i 

undersökningen. Arbetsförmedlingen gav mig tillåtelse att fråga personer i 

arbetsförmedlingens inskrivningslokal om deras deltagande i undersökningen, vilket skedde 

under tisdagsförmiddagen den 27 november 2007. Innan förfrågning om att delta i 

undersökningen frågade jag om personernas ålder och hur länge personerna i fråga hade varit 

arbetslös. Jag strävade även efter jämn könsfördelning. I samband med förfrågningarna om att 

delta i undersökningen delades ett informationsbrev ut. I informationsbrevet stod det en 

beskrivning om mig som undersökare och socionomstuderande samt syftet med 

undersökningen, intervjupersonernas rättigheter samt mina kontaktuppgifter (se bilaga 2). Sex 

intervjupersoner tackade ja till deltagande i undersökningen och samtliga bokades in för en 

intervju under onsdagen, torsdagen och fredagen samma vecka på ett café i Östersund.  

3.3.2. Genomförande av intervjun 

Samtalet med intervjupersonen började med fika och ”småprat” som inte spelades in. Jag 

berättade även lite om mig själv och mina erfarenheter av arbetslöshet privat och 

professionellt, samt min utbildnings innehåll och syfte. Intervjupersonen fick sedan berätta 

lite om sig själv och sina intressen. Under denna del av intervjun utgjorde första delen av 

intervjuguiden. Valet av att inleda intervjun allmänt med ”småprat” var för att 

intervjupersonen skulle känna sig bekväm och känna trygghet i att svara på kommande frågor.   

 

Resterande delar av intervjun spelades in med hjälp av bandspelare. Valet att samla in 

material genom ljudupptagning var för att kunna koncentrera mig på vad intervjupersonen 

sade och även kunna ha möjlighet att uppfatta de icke-verbala uttrycken. Ljudupptagning av 

intervjuerna gjorde det lättare att gå tillbaka till materialet och även få en ordagrann 



återgivning till analysen. Det undviker även slumpmässiga och systematiska fel och man kan 

kritisk granska intervjun i efterhand (Repstad, 1993).  

 

Under intervjun hade jag anteckningsmöjligheter där jag skrev ner uttalanden från 

intervjupersonen som jag ville gå tillbaka till. Intervjun avslutades med att ljudupptagningen 

avslutades och intervjupersonen fick rent allmänt prata om arbetslöshet. Intervjupersonen fick 

här chansen att sammanfatta sin berättelse och känna efter om det var något som var 

bortglömt under intervjun. Några intervjupersoner frågade om vad jag ansåg i vissa frågor och 

hur jag tyckte de skulle lösa vissa situationer. Dessa frågor togs då upp här som en diskussion.  

 

Totalt varade intervjuerna i runt 45 till 50 minuter. Intervjudelen med ljudupptagning varade i 

cirka 30 minuter.  

3.3.3. Etiska övervägningar 

Ett informationsbrev delades ut till intervjupersonerna i samband med förfrågningar om att 

delta i undersökningen. Här informerades intervjupersonerna om undersökningens syfte, samt 

att deltagandet var frivilligt. Vid intervjusituationen informerades intervjupersonerna om att 

det var möjligt att avbryta deltagandet under och efter intervjun och att intervjun spelades in. 

Konfidentialitetskravet har beaktas genom att intervjupersonerna har informerats om deras 

anonymitet i undersökningen där endast författaren och eventuellt handledare får läsa 

transkriberingen. Konfidentiella uppgifter som intervjupersonernas namn och personliga 

uppgifter har tagits bort under transkriberingen . 

3.4. Dataanalys   

3.4.1. Transkribering 

Ljudupptagningen skrevs ner ordagrant, även pauser, hostningar, skratt och hummande togs 

med. En sådan ordagrann nedskrivning gjordes för att minska missuppfattningar om vad som 

hade sagts. Ljudupptagningen skrevs ner omedelbart efter avslutad intervju då intervjun låg 

färskt i minnet. Vissa situationer uppstod där jag inte hörde eller förstod vad intervjupersonen 

talade om. Under transkriberingen användes meningskoncentration för att lättare få fram 

meningens betydelse, och för att forma meningar i läslig längd utan att förlora innebörden. 

Meningskoncentrationen överfördes sedan till meningskategorier för att textmassan skulle bli 

hanterbar och överskådlig (Olsson & Sörensen, 2007). Det transkriberade ljudmaterialet 

sparades som originalkopior för att längre fram i analysen kunna gå tillbaka till dem.  



3.4.2. Datareduktion 

I datareduktionen togs delar av intervjumaterialet bort utifrån att det som skall överensstämma 

med problemformuleringen och syftet. Exempel på detta är kognitiva uttalanden som ”det 

tycker jag är jobbigt”. I frågeställningarna kring skamkänslor bibehölls dessa kognitiva 

uttalanden för att ge en djupare förståelse och uppfattning kring intervjupersonens situation 

(Lantz, 2007). Både det ursprungliga och det reducerade intervjumaterialet sparades, så att det 

var möjligt att jämföra dem senare.  

3.4.3. Tematisering 
Efter att ha gjort ett helhetsomdöme av intervjumaterialet gick jag tillbaka i texten och letade 

efter olika koder som bildade olika teman. Tematiseringen skapades utifrån undersökningens 

syfte. Tematiseringen i denna analys var följande och i intervjumaterialet symboliseras 

temana av olika färger: 

- Pengar till sin försörjning (gult) 

- Svårigheter i utgifter (orange) 

- Saker som man måste avstå ifrån (rött) 

- Lånat någon gång (mörk grön) 

- 14000 kronors-fråga (ljus grön) 

- Skamgörande erfarenheter (mörk blå) 

- Vem, vilka och vad skamgör (ljus blå) 

 

Problemet med att skapa tematiseringar i skamgörande erfarenheter uppkom då 

intervjupersonerna många gånger svarade på vem, vilka och vad i samband med skamgörande 

erfarenheter. Lösningen som gjordes var att samma uttalanden hamnade i båda 

tematiseringarna. Orsaken till detta var att inte förlora innebörden i intervjupersonernas 

uttalanden. Intervjumaterialet med färgade tematiseringar sparades för att kunna gå tillbaka 

till dimensionernas sammansättning kunna fånga upp helheten i dimensionen (Repstad, 1993; 

Lantz, 2007; Kvale, 1997).   

 

Dimensionerna i intervjumaterialet kategoriseras ihop genom att kopiera dimensionerna från 

intervjumateriellt med samma färg till ett gemensamt dokument. Kategorierna staplades upp 

och formaterades till en tabell där varje intervjupersons uttalande markerades med en egen 

färg (Repstad, 1993; Lantz, 2007; Kvale, 1997). Kategorierna sparades efter dimensionernas 

namn. 



3.4.4. Sammanställd data och reflektion 

I nästa steg behandlades tematiseringarna efter frågan: hur är svaren relaterade till varandra? 

Tematiseringarna lästes igenom för att kunna urskilja kategoriseringar kring 

intervjupersonernas uttalanden. Dessa kategorier ställdes upp i en ny tabell där 

intervjupersonernas uttalanden var sammanställda och mycket förkortade (tabell 1). 

 
Tabell 1: Kategoriseringar av undersökningens teman 
Pengar för 
sin 
försörjning 

 

Svårigheter i 
utgifter 

 

Saker som 
man måste 
avstå ifrån 

 

Lånat någon 
gång 

14000 
kronors 
frågan? 

 

Skamgörand
e 
erfarenheter 

 

Vem, vilka 
och vad 
skamgör 

 
– A-kassa 
– Föräldrar 
– A-kassa och 
föräldrar. 
– Strö jobb  
– Sparade pengar 
– Strö jobb och 
sparade pengar 
– Lånade pengar 
 

- Boende och 
mat klarar alla 
– Man lär sig att 
leva med det 
– Kan inte 
planera 
– Låna pengar 
– Man blir 
beroende av sina 
föräldrar 
– Utgifterna när 
man är med 
kompisar 

– Sociala 
umgänget som 
att fika, gå på 
puben/krogen, 
bio, äta ute 
 – Resor  
 – Inköp 
– Körkort 

 

– Av 
föräldrarna: 
enstaka gånger, 
hela tiden med 
små summor 
– Lånade av sig 
själv 
 

– Föräldrarna 
 – Föräldrar och  
kompisar 
– Skulle inte 
klarat det 
– Låna av sig 
själv  

 

– Nedsättande en 
sa ja 
– Lat, nej sa de 
flesta, en sa ja 
– Kände sig 
mindre värd 
– Tror själv att 
man inte duger 
till någonting, 
mindre kunnig 
– Skamligt att 
inte ha ett fast 
jobb 
– Att inte ha 
något mål 
– Håller sig 
undan, mer jag 
själv, inte för att 
jag är arbetslös 
utan för att jag 
inte har några 
pengar 

– Tråkigt at inte 
kunna följa med 
– Ålder 
– Familjen 
– Sin egen 
känsla 
– Att man inte 
får något jobb 
– Arbetande, 
bilden av 
arbetslösa 
– Kompiskrets 
– Gamla 
kompisar, de 
man inte känner 
 

  
Uppställningen av data styrdes av syftet och olika mönster i kategoriseringarna söktes 

medhjälp av ekonomi-skam-modellen. Detta gjordes för att lättare kunna urskilja skillnader 

och likheter mellan intervjupersonernas uttalanden.  

3.4.5. Samverkan mellan data 

Det slutliga ledet i dataanalysen är syntesen där kategoriseringar och teman fördes ihop igen 

för att kunna se helheten. Här undersöktes undersökningens temans samverkan och 

innebörders relationer för att se hur de passade ihop. Problematik som uppstod var 

skamerfarenheter och vem, vilka och vad som skamgör då förståelsen av intervjupersonernas 

mening var sammankopplade i båda tematiseringarna. Lösningen var att tydligt granska vilket 

av intervjupersons uttalanden som tillhörde vilken tema genom att gå tillbaka till originalet 

efter datareduktionen.  



4. Resultat 

Det insamlade datamaterialet har under detta kapitel gjorts överskådligt och delats upp i 

olika teman: de intervjuade, ekonomisk påfrestning och skamgörande erfarenheter.  

4.1. De intervjuade 

Peter är 24 år och bor tillsammans med sin sambo. Han har varit arbetslös i åtta månader 

sedan han arbetade som kock på en restaurang. Peter hade jobbat på restaurangen runt ett år 

men blev arbetslös efter att restaurangen tvingades att stänga igen. Under gymnasiet gick 

Peter inriktningen hotell och restaurang men känner efter att ha arbetat inom den 

yrkeskategorin att han vill göra något annat. Peter får nu pengar från A-kassan vilket omfattar 

80 procent av hans tidigare lön.  

 

Eva är 19 år och bor tillsammans med sina föräldrar. För mindre än ett halvt år sedan tog hon 

studenten med inriktning mot text och media. Under sommaren jobbade Eva som servitris och 

åkte i slutet av sommaren till Barcelona för att arbeta med marknadsundersökningar. Eva 

kände att det inte var något jobb för henne och åkte tillbaka hem till Sverige. Eva har nu varit 

arbetslös i två månader och är tvungen efter att hennes sparade pengar har tagit slut låna 

pengar av sina föräldrar.  

 

Annika är 20 år och bor hemma hos sina föräldrar. Annika tog studenten för ett och halvt år 

sedan från samhällsinriktat program. Under vinterhalvåret har Annika säsongsjobbat i Åre på 

en kiosk/grill. Sedan sex månader har Annika ströjobbat på dagis och hjälpt till i ett stall 

vilket ger henne möjlighet att klara av sin försörjning.  

 

Daniella är 22 år och bor tillfälligt hos sina föräldrar då hon är arbetslös sedan tre månader. 

Daniella har gått gymnasiet med samhällig inriktning. Sedan gymnasiet har Daniella 

säsongsjobbat i Åre och tagit sommarjobb under sommarsäsongen. Daniella känner sig trött 

på det livet och vill få ett fast arbete. Med hjälp av en mindre summa pengar från A-kassan 

och hjälp från sina föräldrar klarar Daniella sin försörjning.  

 

Tommy är 25 år och bor ensam i en lägenhet. Tommy gick gymnasiet med mediainriktning. 

Tidigare arbetade Tommy som asfaltläggare och har nu varit arbetslös i ungefär en månad. 

Arbetet som asfaltläggare är säsongsbetonat och styrs av vädret. Tommy har jobbat som 



asfaltläggare under tidigare säsonger och jobbar under dessa perioder omkring sex månader. 

Tommy är medveten om att han under vinterhalvåret blir arbetslös och tar under denna period 

extrajobb som lastbilschaufför.  

4.2. Ekonomisk påfrestning 

4.2.1. Svårigheter i att få ekonomin att gå ihop 

De intervjuade berättade att boende och mat var de utgifter som man hade en lösning på. De 

intervjuade som bor hemma hos sina föräldrar får av sina föräldrar hjälp till boende och mat. 

Peter som bor tillsammans med sin sambo klarar sina basbehov som boende, mat och 

räkningar med hjälp av A-kassa, vilket även Tommy säger att han kommer att göra när hans 

A-kassa har kommit igång.    

 

Intervjupersonerna förklarade att de upplever en ekonomisk påfrestning på grund av sin 

situation som arbetslös. Som arbetslös måste man vara sparsam och inför varje utgift måste 

man tänka sig för och vända på kronorna, vilket man får vänja sig vid efter att ha varit 

arbetslös under en tid. Den ekonomiska situationen begränsar en som arbetslös och bor man 

hemma hos sina föräldrar upplevs det som att man blir beroende av dem. Eva, som lånar 

pengar av sina föräldrar och som hon måste betala tillbaka när hon får ett fast jobb, förklarade 

den ekonomiska påfrestningen så här. 

 

– ”Jag klarar mig genom att jag får låna pengar, men egentligen har jag inte råd 

att göra det eftersom jag inte har råd att betala tillbaka dem. Men det funkar om 

det är någon räkning. Det som är svårt med att inte ha någon inkomst är att jag 

inte kan räkna på hur mycket pengar jag kan göra av med på vissa saker. 

Planering funkar inte då jag inte har några pengar att planera med.” 

4.2.2. Tvungen att avstå ifrån 

Alla intervjupersoner var överens om att man har blivit tvungen att avstå ifrån det sociala 

umgänget. Att gå ut och fika, gå på puben/krogen, gå på bio eller gå ut och äta är sådana saker 

som man inte har råd med när man är arbetslös.  

 

- ”Om man ska gå ut en fredag och kompisarna ska gå in på krogen, har jag bara 

råd att vara med innan sedan får jag åka hem och inte gå in på krogen (Eva).” 



 

Intervjupersonerna berättade att de har blivit tvungna att avstå från resor och saker som har att 

göra med deras intressen på grund av deras ekonomiska situation.  

 

– ”Vi har en årlig resa ner till Jönköping på en bilutställning, den kunde jag inte 

följa med på/.../Det är även mycket annat, som att folk ska åka utomlands och 

man har inte tillräckligt mycket pengar för att följa med (Peter).”   

 

– ”Att man inte kan följa med om kompisar ska göra någonting, som att åka till 

Åre och åka skidor, då får man sitta hemma medan ens vänner är där och har 

roligt (Eva).”  

 

Att avstå från olika inköp berättade intervjupersonerna att de har gjort. Här handlade det om 

att man inte kan köpa kläder eller andra saker lika mycket som när man har arbete. Arbetslösa 

måste leva efter sina inkomster, och därmed minskas inköpen. Det handlar då om saker som 

man vill ha men inte är något man direkt är i behov av. Daniella berättar att hon har blivit 

tvungen att avstå från körlektioner: 

 

- ”Jag höll på att ta körkort och nu har jag inte har råd att ta körlektioner så då 

har jag blivit tvungen att frysa körlektionerna, tills jag börjar jobba igen.” 

 

Ungdomar som är arbetslösa tenderar till att skjuta upp att flytta hemifrån då de inte har 

någon möjlighet till att betala. Arbetslösa ungdomar blir fast i ungdomstiden och kan inte göra 

något åt det, de blir fast i den situation de är i.   

4.2.3. Låna pengar för utgifter 

Intervjupersoner har förutom Tommy under sin tid som arbetslös varit tvungen att låna 

pengar, stora som små summor. Lånen kommer från föräldrar eller av sig själv utifrån sina 

besparingar. Återbetalning av lånen kommer att ske då intervjupersonerna har fått arbete och 

då genom avbetalningsplan. Daniella lånar inte så ofta av sina föräldrar och när hon lånar är 

det en lite summa som hennes föräldrar inte bryr sig om att ha tillbaka. Daniella berättar att 

hennes föräldrar inte tycker att hon ska behöva göra det då hon inte har något arbete.  

 



Om intervjupersonerna skulle hamna i en situation där de skulle vara i behov av 14 000 

kronor hade deras lösningar sett olika ut. En lösning är att ta av sina besparingar vilket skulle 

resultera i att pengarna tog slut. Föräldrarna är det första alternativet som intervjupersonerna 

lånar av . Dock funderar de intervjuade på hur deras föräldrar skulle klara av att låna en sådan 

stor summa, antingen skulle det kräva att föräldrar tar ett eget lån eller så skulle de inte enligt 

intervjupersonerna klara en sådan stor summa vilket resulterar i att man inte skulle klara av 

utgiften. Peter berättar att han skulle bli tvungen att dela upp summan och låna av både 

föräldrar och kompisar: 

 

– ”Jag skulle nog få gå till min mamma och sätta mig och ringa till kompisar. Jag 

har mycket kompisar runt omkring mig som kan lita på mig att de får pengarna 

tillbaka så då är det inge problem. Räddingen är att man tar en lite summa hos 

flera olika personer. Det är betydligt enklare än att låna hela summan av någon.”  

4.3. Skamgörande erfarenheter 

4.3.1. Skamgörande känslor 

Arbetslösheten är för många jobbig och då framför allt att man är orolig över att man inte har 

ett fast jobb. Skamkänslan som de intervjuade berättar om handlar om att man känner sig 

mindre värd och att det speciellt känns så när kompisarna pratar om sina jobb. Skammen  

upplevs även genom att man inte har några mål när man kliver upp ur sängen. Eva berättar om 

att hon ser negativt på sig själv: 

 

– ”Man tror att man inte duger till någonting och man tänker att man är sämre än alla 

andra och mina kompisar som har jobb och jag som inte har något jobb. Att man är 

dålig själv eftersom man inte får något jobb. Man blir frustrerad och tycker att man är 

dålig för att man inte har kunna fixat något jobb.” 

 

Peter, Tommy eller Annika säger att de inte har upplevt sig bli betraktade som lata av andra. 

Annika säger att för hennes del beror det nog på att hon har extrajobb och är endast arbetslös 

under korta perioder. Eva och Daniella känner tvärtom, att de upplever att andra tycker de är 

lata.  

 



– ”Det är som att de tror att jag inte ville jobba att jag inte ville söka jobb. De 

tänker inte på att det inte finns några jobb. De anser väl att så klart att det finns 

jobb bara man söker, så ja vist det där med lat får jag känna på ofta (Daniella).” 

 

Intervjupersonerna har inte upplevt sig bli förbisedda eller varit med om att någon har sett ner 

på dem. Peter och Daniella berättar om att deras kompisar kan ”retas” för att de är arbetslösa. 

Skämten förknippas för både Peter och Daniella som nedsättande fast det inte är på allvar. 

Eva och Annika säger att de inte alls har varit med om att någon inte har brytt sig om dem 

eller att de har talat nedsättande om dem. Daniela berättar hon håller sig borta från andra för 

att inte behöva komma i kontakt med eventuella skamkänslor:  

 

– ”Jag håller mig mest undan för att jag tycker är så pinsamt. För alla frågar vad 

jag gjort, vad jag har du för mig, och de berättar om saker som de har hittat på 

men så har jag inga saker alls. Utan sitter här och skäms medan andra är på 

jobbet och gör det och det.”  

 

Daniella har även känslan av att andra tror och tycker att hon inte kan klara av de arbeten som 

finns. Och att det därför hon har fått sparken. Daniella säger att hon verkligen känner sig 

mindre kunnig för att hon är arbetslös.  

4.3.2. Vem, vilka, vad är det som skamgör? 

Peter berättade om sin pappa som gav honom påtryckningar och att han var kritisk för att han 

är arbetslös. Peter pratade om eventuella orsaker till att hans pappa var pådrivande mot 

honom: 

 

 – ”Jag tror att det är svårare för den generationen, föräldrars generation, under 

den tiden var det bara att gå till närmsta brädgård och fråga om man får jobb hos 

dem. Idag är det lite hårdare konkurrens, nu kan man inte bara gå till första 

bästa företag och få ett jobb. Jag tror att de har svårt att förstå hur svårt det är 

att fixa ett jobb idag. Speciellt om man inte har en specifik utbildning.”  

 

Daniella beskrev hur hon skäms för sin familj, att hon som över tjugo år fortfarande bor 

hemma och är i behov av ekonomisk hjälp. Daniella pratade även om ålderns inverkan. Att bli 

äldre och fortfarande bo hemma och inte klara sina utgifter. Flera av intervjupersonerna 



pratade om att åldern hade mycket med skamkänslan att göra. Ju äldre man blir, desto längre 

har kompisarna arbetat, och har under den tiden kunnat köpa sig en bra bil och en fin 

lägenhet. Det känns lite skamligt att sitta i sin lilla etta. Annika pratade kring sin situation som 

arbetslös och hon trodde att det skulle ha varit mer tabu om hon hade varit äldre:  

 

– ”Jag känner inte att det är så skamligt än så länge när jag fortfarande är ung. 

Men jag tror det blir svårare när man blir äldre då man är i en miljö där alla har 

fast arbete och man är den enda som inte har jobb.” 

 

Som arbetslös hamnar man ofta i skamliga situationer när deras kompisar ska hitta på något. 

När intervjupersonerna svarade på frågan om det är kompisarna eller den ekonomiska 

situationen som orsakar skamkänslorna svarade intervjupersonerna att det är skamligt att inte 

ha några pengar.  

 

– ”Det är mycket ekonomi som gör att skammen ökar, att man inte har några 

pengar och man är tvungen att låna.”(Daniella) 

 

– ”När man umgås med sina kompisar och ska följa med dem på något, då känner 

man att man inte kan hitta på just där för att man inte har några pengar. Och 

man blir lite halv tråkig då man inte kan följa med/…/Många av mina kompisar 

är också arbetslösa så jag har inte känt några skamkänslor från dem.”(Peter)  

 

Eva och Daniella pratade om sina skamkänslor inför gamla kompisar och människor som de 

inte känner att de är arbetslösa. Skamkänslorna kommer mycket från rädslan av att komma i 

kontakt med folk som kanske kommer att skamgöra, själva tanken av att känna på skammen.  

 

– ”Jag tror det är mest känslan själv, jag tror inte att det är någon annan som 

tänker att man är sämre än dem för att man inte har något jobb. Folk som man 

inte känner kanske tänker att jag är lat och att jag inte vill ha något jobb. Bara 

för att dem har jobb och tycker att det var så lätt att få det. Så tycker de inte att 

man tar tagit i det, men de vet ju egentligen inte.”(Eva) 

 

– ”Speciellt när man stöter på en gammal klasskamrat som man inte träffat på 

flera år. Så när man ser den på stan och när den frågar vad man gör. Jag 



undviker folk, jag tyckte det är jätte pinsamt att säga att jag är arbetslös. Inför 

dem jag känner är det mycket lättare så det är framför allt inför dem som jag inte 

känner som jag tyckte det är lite pinsamt och jobbigt inför.”(Daniella) 

 

Daniella pratade om bilden av hur andra människor ska vara och ha det. Hon tänker sig en 

bild av att arbetslösheten är lika med lathet och att arbetslösa människor är rent allmänt 

sådana som inte har lyckats i livet. När Daniella tänker på ordet arbetslöshet berättar hon att 

hon ryser i hela kroppen. Daniella förklarade att hon utifrån denna bild har skapat en egen 

version av hur dålig och oduglig hon är.  Uppfattningen som de intervjuade har är att de som 

själva har jobb och sliter mycket tycker att arbetslösa är lata och tänker varför ska jag gå och 

slita på jobbet om ingen annan gör det. De har även fått höra av arbetande att arbetslösa är 

bara sådana som lever på bidrag och aldrig försöker då det är enklare att gå hemma. Eva 

berättar om sin egen uppfattning av arbetslösa innan hon själv vart arbetslös: 

 

– ”Innan man vara arbetslös tänkte jag ibland att de inte kunde vara så svårt att få ett 

jobb, det är väl bara att söka alla jobb som man kan få och jag tänkte utifrån detta att 

arbetslösa är lata. Nu när man själv är arbetslös och söker allt som går har man ändrat 

uppfattning. Jag tror att det är lättare att förstå om man har varit arbetslös själv.”  

5. Analys 

Det empiriska datamaterialet förs i detta kapitel samman med den teoretiska utgångspunkten 

ekonomi-skam-modellen. 

 
Figur 3 här nedan kategoriserar intervjupersonernas reaktion på sin arbetslöshet enligt 

ekonomi-skam-modellen. Annika och Tommy visar i intervjuerna att de inte lider av någon 

större ekonomisk påfrestning trots att de är arbetslösa och att de inte har upplevt några 

skamgörande erfarenheter som arbetslös. Peter pratade om att han känner sig påverkad av sin 

ekonomiska situation och upplever det som en påfrestning på sitt liv, han har dock inte känt i 

någon större utsträckning skamgörande erfarenheter för att han är arbetslös. Eva och Daniella 

upplever både hög grad av ekonomisk påfrestning och har skamgörande erfarenheter av att de 

är arbetslösa.  



 
Ingen av de intervjuade upplever att de har en låg grad av ekonomisk påfrestning och 

samtidigt en hög grad av skamgörande erfarenhet. En låg grad av ekonomisk påfrestning ser 

ut att minska den skamgörande erfarenheten bland de arbetslösa. Detta styrker antagandet om 

att ekonomiska påfrestningar kan innebära skamgörande erfarenheter. Detta skulle kunna bero 

på att man genom ekonomiska resurser kan delta i vänners aktiviteter, då man inte blir utstött 

för att man inte har råd. Arbetslösa som hamnar inom kategorin med lägre grad av ekonomisk 

påfrestning och mer skamgörande erfarenheter har möjligheten att leva på sparade pengar och 

på extra jobb vilket stärker deras ekonomiska trygghet under tiden de är arbetslösa och söker 

andra jobb.  

 

Arbetslösa som upplever hög grad av ekonomisk påfrestning har mer skamgörande 

erfarenheter. Trots att en del av de arbetslösa hamnar i kategorin för mindre skamgörande 

erfarenheter påvisar de ändå att de har en viss erfarenhet av skamkänslor som arbetslös där de 

inte kan följa med kompisar på resor och andra fritidsaktivitet. 

 

Arbetslösheten kan leda in individen i en ond cirkel där den ekonomiska påfrestningen leder 

till skam som i sin tur påverkar den ekonomiska påfrestningen. Arbetslösheten är ett 

samhälleligt bekymmer som påverkar det privata i termer av ekonomiska påfrestningar och 

skamgörande erfarenheter. Den ekonomiska påfrestningen gör att de arbetslösa inte kan 

planera sin ekonomi vilket påverkar individens egen kontroll och möjligheten till att ha makt 

över sin egen situation. Arbetslösas skamgörande erfarenheter kantas även av tron och 

känslan av att andra tycker att de är lata. Känslan hos de arbetslösa av att inte ha något arbete 

är att de är mindre kunniga, vilket känns nedsättande. Den upplevda skammen gör att de 

arbetslösa undviker att träffa andra, undviker att gå ut på stan p.g.a. rädslan av att komma i 

kontakt med skamkänslorna. Kontakten med dessa känslor ger ett minskat självförtroende 

vilket man kan se i att de arbetslösa börjar inbilla sig saker och se på sig själv som odugliga 

och icke kunnande. 



 

Vem och vilka som skamgör, berättar de arbetslösa, är kompisar som man jämför sig med, 

gamla kompisar som man vill visa att man har kommit någonstans i livet, familjen som i 

många fall vill hjälpa men som den arbetslösa känner skam inför då de hamnar i en 

beroendesituation, arbetande personer som klankar ner på de arbetslösa för att de lever på 

bidrag, samt de man inte känner där de arbetslösa inte vet hur de reagerar på att de är 

arbetslösa. Även åldern kan vara en skamgörande erfarenhet om man inte har uppnått det som 

man upplever förväntas av en vid en viss ålder, t.ex. en yrkeskarriär. Man duger helt enkelt 

inte till ett hedervärt att arbete. Lösningen på de privata bekymren ligger inom individens 

personlighet, dennes förmågor och möjligheter. När den arbetslösas förmågor och möjligheter 

trycks ner av de skamgörande erfarenheterna försämras deras chanser att få ett arbete genom 

att de inte tror på sig själva. Detta kan i värsta fall sluta med att man undviker att söka vissa 

jobb. Sammanfattningsvis kan man utifrån den här undersökningen säga att skammen trycker 

ner individen som tappar hoppet om att få ett arbete. Den svåra ekonomiska situationen och 

de skamgörande erfarenheterna gör att arbetslösa hamnar i en ond cirkel som är svår att ta sig 

ur.  

 

Hedern i att ha ett arbete ser i resultaten ut att vara lika starkt förankrat bland män som hos 

kvinnor. Resultaten visar på att den ekonomiska förlusten upplevs som en påfrestning både 

bland kvinnorna och männen. Pengarnas symbolik visar sig också ha betydelse för män och 

kvinnor då de berättar om saker som de måste avstå från. För många av de intervjuade 

påverkar detta deras status och ställning inom kompisgruppen. Daniella berättar hur hon 

påverkas av de påtryckningar som finns i samhället då hon fortfarande bor kvar hemma och 

att hon inte har hunnit påbörja sin karriär, vilket hon beskriver som skamligt att behöva 

berätta för andra.  

 

Samhället har blivit tuffare för ungdomar att leva i och olika symboler för att upprätthålla en 

viss status och ställning bland kompisar har blivit viktigare, både för kvinnor och män. Att 

män skulle uppleva större krav att lyckas med yrkeskarriären, som hävdats i tidigare forskning 

(Warr, Banks och Ullah, 1985; Waters & Moores, 2002), får inget stöd i denna undersökning  



6. Diskussion 

Diskussionen börjar med en kort sammanfattning av undersökningens syfte, metod och 

huvudresultat. Därefter följs kapitlet av en överläggning av undersökningens giltighet, 

användbarhet och generalisering. Kapitlet avslutas med avslutande tankar.  

6.1. Giltigheten 

Valet av intervjupersoner skedde genom förfrågningar på arbetsförmedlingen i Östersund. Jag 

upplevde det svårt att få intervjupersoner att ställa upp i undersökningen då många tackade 

nej. Orsaken till detta kan jag tro berodde på att undersökningen sökte svar på känsliga frågor 

som krävde att intervjupersonerna skulle bli tvungna att öppna sig och möjligen prata om 

saker som de upplevde som jobbigt. De intervjupersoner som faktiskt deltog tror jag möjligen 

mår någorlunda bra och därför inte såg några större hinder i att svara. Resultaten kan därför ha 

gett en mer positiv bild av situationen som arbetslös och relationen mellan ekonomiska 

påfrestningar och skamgörande erfarenheter. Giltigheten av resultaten påverkades därför av 

vilka intervjupersoner som ställde upp. Hade resultaten visat en mer negativ bild av 

arbetslösheten om de personer som tackade nej hade deltagit? Möjligen är svaret ja på den 

frågan, men viktigare är att relationen mellan ekonomiska påfrestningar och skamgörande 

erfarenheter sannolikt hade kunnat förstås på samma sätt som nu. 

 

Urvalet i undersökningen omfattade ungdomar i åldern 19 till 25 år och som skulle ha varit 

arbetslösa över en månad. Efter analysen frågade jag mig vad som skulle hända med 

resultaten om man begränsade urvalet ytterligare. Längden på arbetslösheten är en utav dessa 

funderingar. Skulle resultaten ha visat på några skillnader om arbetslöshetslängden hade 

förlängts och omfattat långtidsarbetslösa. Hade intervjupersonerna upplevt en större skam och 

ha haft fler erfarenheter av skam då dem varit arbetslösa längre. En annan aspekt på urvalet är 

att intervjupersonerna levde i olika livssituationer. Några bodde fortfarande hemma oss sina 

föräldrar och andra hade flyttat hemifrån. Några fick låna pengar av sina föräldrar medan 

andra fick pengar från a-kassa. Intressant i dessa funderingar tycker jag blir i vad 

livssituationen ger för resultat och vilka skillnader det finns i ekonomisk påfrestning och 

skamgörande erfarenheter. 

 

Insamlingen av materialet skedde med omsorg då de intervjuade blev sammanfattade och fick 

svara på om jag hade uppfattat dem rätt. Intervjupersonernas ärlighet påverkar materialet där 



intervjupersonerna kan ha utelämnat viss fakta som varit relevant för undersökningen. 

Orsaken till detta kan bland annat ha varit undersökningens syfte som för många kan upplevas 

som känsligt och därmed svårt att prata om inför en främmande person. En annan orsak kan 

ha varit att intervjuguiden hade både en riktad öppen intervju och en öppen intervju, vilket har 

givit både fördelar och nackdelar i undersökningen. Fördelarna är att man lättare har kunnat 

jämföra skillnader och likheter i intervjupersonernas uttalanden. Öppna intervjun har gjort att 

intervjupersonen har kunnat utveckla sina svar på ett vidare sätt kring temana. Nackdelar var 

att vissa förklaringar hos intervjupersonen har lämnats utanför undersökningen. Exempel på 

detta är känslan av att vara arbetslös och hur det påverkar intervjupersonen, vilket kunde ha 

förtydligat bilden av relationen mellan ekonomisk påfrestning och skamgörande erfarenheter. 

Temat vem, vilka och vad som skamgör den arbetslösa var en öppen fråga som ledde till att 

svaren blev väldigt olika. Här hade man kunnat specificera och avgränsa frågan till vissa 

områden. Exempel på sådana områden kunde ha varit frågor om myndighetspersoner, 

familjen, kompisar, främmande personer och olika situationer.  

 

Hanteringen av datamaterialet har skett med en stor försiktighet för att en trovärdighet skall 

finnas i resultaten. Saker som kan ha påverkat transkriberingen är bland annat mitt eget 

sökande efter resultat som visade på koppling till syftet. Detta kan möjligen ha lett till att 

transkriberingen har riktats till att passa undersökningen. Om någon annan skulle ha 

transkriberat intervjuerna hade det varit ett sätt att komma ifrån detta problem. 

6.2. Användbarheten  

I den här undersökningen har intervjuer gjorts vilket ställer krav på mig som intervjuare. 

Förmågan att få bra intervjuer kräver kunskap och träning i intervjuteknik. Förutom kunskap i 

ämnet ser jag det som viktigt att vara säker i sin roll som intervjuare och forskare. Jag 

upplevde utifrån min oerfarenhet svårigheter i att finna sammanhanget i intervjupersonernas 

situation som arbetslös. Frågorna och diskussionerna låstes till intervjuguiden. Så här i 

efterhand kunde jag försökt att omformulera frågorna för att eventuellt få nya perspektiv. 

Under intervjuerna låg fokus även mycket på att hitta resultat till undersökningen vilket jag 

upplevde som stressande. Detta kan ytterligare ha påverkat intervjuernas helhetssyn. 

6.3. Avslutande tankar 

Denna undersökning ger en vägledning för kommande studier som handlar om arbetslösas 

ekonomiska påfrestning och skamgörande erfarenheter. Då undersökningen visar hur 



ekonomisk påfrestning och skamgörande erfarenheter ser ut att relaterar till varandra, kan 

fortsatta studier t.ex. handla om hur insatser bör utformas för att undvika en nedsatt 

självkänsla bland de arbetslösa. Ett annat intressant uppslag från denna undersökning är de 

yrkesarbetandes skamgörande av de arbetslösa. Det behövs mer forskning om skamgörande 

värderingar från samhället och skamgörande känslor hos arbetslösa. 

 

Intervjupersonerna beskrev att de ibland undvek att röra sig ute bland kompisar som har 

arbete för att undvika möte med skamkänslorna. Orsaken till detta kan vara att kontakten med 

kompisar handlar om status i kompisgruppen. Att hålla uppe statusen kräver vissa 

förbrukningsvaror som kläder och elektroniska prylar som arbetslösa ungdomar inte har råd 

att införskaffa. Det som kan hända för dessa arbetslösa ungdomar är att de drar sig till liknade 

personer i samma situation då de inte passar in och känner skam i att umgås med dem som har 

arbete och tjänar pengar. Man skulle kunna förklarar det utifrån ordspråket ”lika barn leka 

bäst”. De ungdomar som är utsatta drar sig till dem som också är utsatta. Positivt för de 

ungdomar som byter vänskapskrets är att de kan känna sig bekräftade och inte behöva leva 

med skamkänslor. Negativt är att deras livssyn kan hämmas av att de inte får samma mål i 

livet och de nöjer sig med den situation som de befinner sig i. Något som man redan har sett i 

samhället är att ungdomar bor kvar längre hemma och lever på sina föräldrar (SOU 2007:18). 

Det är svårare att komma hemifrån och skapa sig ett eget liv för de ungdomar som är 

arbetslösa. Ungdomstiden förlängs, vilket dessa ungdomar kanske finner sig i. 

 

Intervjupersonerna i undersökningen tog upp många av de personer och saker som jag 

förväntade mig vara en del i förklaringen till skamgörande känslor. Något som jag förvånades 

över var att handläggare inom olika myndigheter t.ex. på arbetsförmedlingen eller 

socialkontoret inte togs upp som några som skamgör. I en fråga till en av intervjupersonerna 

efter det att intervjun var avslutad ville jag veta om hon någon gång hade känt skamgörande 

känslor p.g.a. sin handläggare på arbetsförmedlingen. Intervjupersonen svarade med att säga 

att det är just den personen som verkligen förstår ens situation och som ger en stöd till att orka 

fortsätta söka arbete. Det är istället de personer som inte har någon kontakt med arbetslösa 

och som själva inte har några erfarenheter av att vara arbetslös som skamgör.  
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Bilaga 1 

Intervjumall  
Del 1 – inledning och bakgrund 
Ålder: _________ 
Bostadsförhållande: 
Hur bor du: 
Ensam - med flickvän/pojkvän /sambo/make/maka – med föräldrar  
Har du barn: Nej / JA hur många:_____________ 
Skolgång:  
Höst avslutad skolgång: 
Högstadiet – gymnasium – högskola/universitet 
Yrkesinriktning/program:______________________ 
Tidigare arbete: 
När hade du senast ett fast arbete: _______________________________________________ 
Var det för arbete:____________________________________________________________ 
Hur länge arbetade du där:______________________________________________________ 
Vad var orsaken till att du slutade där:____________________________________________ 

Del 2 – ekonomisk påfrestning 
Varifrån har Du sedan du blev arbetslös fått stöd för din försörjning och utgifter? 
Har Du sedan din tid som arbetslös upplevt några svårigheter i att klara av dina uppgifter? 
Har Du sedan du blev arbetslös tagit lån, pantsatt eller tvingast sälja ägodelar för att klara 
av dina utgifter? 
Har Du sedan du blev arbetslös blivit tvungen att avstå från något på grund av din 
ekonomiska situation som arbetslös? 
Hur upplever Du den ekonomiska situationen som arbetslös? 
Om du plötslig skulle hamna i en oförutsedd situation, där du måste på en vecka måste skaffa 
fram 14.000 kr, skulle du då kunna klara av detta? 
 

Del 3 – skamgörande erfarenhet 
Har Du någon gång upplevt det skamligt för att du är arbetslös? 
Har du känt att andra har betraktat dig som lat därför att du går utan arbete? 
Har du sedan du blev arbetslös varit med om att andra talet nedsättande om dig för att du är 
arbetslös? 

Del 4 – vem, vilka och vad skamgör 
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