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Abstract 

Author: Magnus Mjörnman, Mick Olgerfelt 

 

Title: “I am a paper mill worker and been so all my life – A qualitative study of the meaning 

of work and working identity for elderly long-term unemployed in a Swedish context.  

[Translated title]  

 

Supervisor:  

 

The aim of this study is to understand elderly long-term unemployed situation by their 

experiences of unemployment and how this affect how they construct their identity. The study 

focuses on people in the age group 50-64 which been out of work for sex months or longer 

and have a low education. A qualitative method was used and the data for the study was 

collected by semi-structured interviews with seven individuals. The result was analyzed using 

Pierre Bourdieus theoretical terms field, habitus and symbolic capital. The study shows, 

among other things, that work is really important for the respondents and it’s not primary 

because of the economic part but the social part. Furthermore the results showed that the 

respondents had different strategies to cope with long-term unemployment. The most 

prominent strategy was to create a similar structure in their weekday as they had when they 

were working. The respondents also see themselves as their old profession instead of being 

unemployed and have difficulties to search work in other fields of the labour market. 

 

Keywords: elderly, long-term unemployed, low education, Bourdieu 

 

Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie är att förstå äldre långtidsarbetslösas situation utifrån deras 

upplevelser av arbetslöshet och hur detta påverkar hur de konstruerar sin identitet. Studien 

fokuserar på personer i åldersgruppen 50-64 år som har varit arbetslösa i sex månader eller 

längre och som är lågutbildade. En kvalitativ metod har använts och datamaterialet för studien 

samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med sju individer. Resultatet analyserades 

med hjälp av Pierre Bourdieus teoretiska begrepp fält, habitus och symboliskt kapital. Studien 

visar bland annat att arbete är väldigt viktigt för respondenterna och inte främst av 

ekonomiska aspekter utan av sociala aspekter. Vidare visar resultatet att respondenterna hade 

olika strategier för att hantera långtidsarbetslöshet. Den mest framträdande strategin var att 

skapa en liknande struktur i deras vardag som de hade när de arbetade. Respondenterna ser 

också sig själva i de yrken som de arbetade inom innan de blev arbetslösa och de har 

svårigheter att söka arbeten i andra fält av arbetsmarknaden. 

 

Nyckelord: äldre, långtidsarbetslösa, lågutbildade, Bourdieu 
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Förord 
 

Vi vill först och främst tacka våra respondenter för att de tog sig tid att besvara på våra frågor. 

Även vår handledare Uffe Enokson ska ha ett stort tack för all feedback och stöttning han gett 

oss under arbetets gång.  
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1. Inledning  
 

Arbetslöshet orsakar idag problem på både samhälls- och individnivå. Osäkerhet och 

förändringar präglar dagens arbetsmarknad och den höga arbetslösheten försvårar för utsatta 

grupper att återinträda på arbetsmarknaden, arbetstillfällen försvinner medan nya arbeten 

tillkommer som förutsätter andra kompetenser (Piippola 2010). För de flesta innebär 

arbetslöshet att man befinner sig i en oönskad situation, eftersom förvärvsarbete har en central 

roll i det moderna samhället och värderas högt av både samhället och av den arbetslöse själv 

(Bolinder 2006). Med ett arbete har varje individ möjlighet till självförsörjning och ger en 

känsla av vardagen har mening och att man är delaktig i det samhälleliga systemet. I många 

fall är arbetet också en del av en individs identitet och den största förlusten för en människa 

som blir arbetslös är inte den ekonomiska, utan förlusten av en identitet och något som man 

kan kalla meningen med livet (Ahrne, Roman & Franzén 2008, ss. 63-65).  

 

1.1 Problemformulering 
 

Det finns ett stort utbud av studier som gjorts inom arbetslöshetsforskningen. Det har varit 

fokus på utanförskap, ungdomar, människor med olika funktionsnedsättningar och 

nyetablerade svenskar. Men en kategori som har blivit försummad i forskningsfältet är äldre 

arbetslösa, det vill säga de som är femtio år eller äldre (Loretto & Riach 2009). Ännu mindre 

beforskat är det om äldre som är lågutbildade och som är långtidsarbetslösa. Med lågutbildade 

menar vi de som saknar högre utbildning än gymnasiekompetens. Långtidsarbetslöshet är 

inget entydigt begrepp, vi kommer i denna studie utgå från arbetsförmedlingens definition, 

personer som har och varit kontinuerligt arbetslösa i minst 6 månader (Uin 2007:1).  

 

 

Arbetslösheten kommer att öka i Sverige de närmsta åren enligt prognoser vilket troligen 

medför att även kategorin äldre arbetslösa kommer att växa. Det innebär att socialarbetare på 

kommunernas arbetsenhet, handläggare på arbetsförmedlingen och jobbcoacher kommer att 

komma i allt större kontakt med denna kategori av arbetslösa. Denna kategori av arbetslösa är 

många gånger nya på den ”nya flexibla arbetsmarknaden” där man måste vara anställningsbar 

inom flera yrkesområden och inte bara inom det yrke som man har varit verksam i de senaste 

tio, tjugo eller trettio åren. Marika Hansson (2004) menar att det nutida samhället präglas av 

en snabb teknisk utveckling och en högre konkurrens, vilket bidrar till att det ställs högre krav 
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på både individer och företag att vara flexibla, skapa ökad utvecklingsförmåga och högre 

kompetens. Utvecklad kompetens har blivit en komponent som blivit näst intill obligatorisk 

för anpassningen på den föränderliga arbetsmarknaden (Hansson 2004). Även Zygmunt 

Bauman (1998) menar att yrket tidigare hade en central roll i att skapa en social identitet hos 

individen. Yrket sågs som permanent och det livslånga identitetsbyggandet hos individen 

kunde gå hand i hand med yrkeskarriärens fasta bana. Han menar att idag är däremot en 

varaktig och oavbruten yrkeskarriär sällsynt och en permanent yrkesidentitet är därför 

nästintill omöjlig. Arbetsmarknadspolitiken har idag utvecklats till en spelplan med få 

spelregler som kan förändras under spelets gång och begreppet flexibilitet är vad som 

genomsyrar hela arbetsmarknaden. Vilken identitet en individ än vill tillskriva sig så måste 

den likt dagens arbetsmarknad innehålla egenskaper av flexibilitet och vara möjlig att 

förändras med kort varsel (Bauman 1998, s. 45).     

 

Med ovanstående bakgrund kan vi se ett outforskat forskningsproblem, då vi anser att det 

finns en kunskapslucka ur ett svenskt perspektiv när det gäller denna specifika kategori av 

arbetslösa – äldre lågutbildade som är långtidsarbetslösa och hur arbetslöshet formar och 

utmanar den yrkesidentitet som de kan ha skapat. Samt hur äldre arbetslösa hanterar 

arbetslöshet på en flexibel och kompetenskrävande arbetsmarknad. Enligt Bauman här ovan 

måste en individs identitet innehålla egenskaper av flexibilitet för att kunna möta dagens 

arbetsmarknad, relaterat till vår studie är det då intressant att se om de äldre präglas av en 

flexibel yrkesidentitet eller om de knyter an till det yrket de arbetat inom tidigare? Vi anser att 

denna kunskapslucka behöver fyllas för att man inom socialt arbete ska kunna utforma 

lämpliga och fungerande insatser för denna kategori av arbetslösa.    

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att förstå äldre långtidsarbetslösas situation utifrån deras 

upplevelser av arbetslöshet och hur detta påverkar hur de konstruerar sin identitet. Vi kommer 

använda oss av följande frågeställningar:  

 

 Vilken betydelse ges arbete av de äldre arbetslösa?  

 Vilka strategier använder sig äldre av för att hantera långtidsarbetslöshet? 

 Hur formas yrkesidentiteter bland äldre i ett kollektiv sammanhang? 
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2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer vi ta upp hur arbetslösheten statistiskt sett ser ut i Sverige vid studiens 

genomförande. Vi kommer ävent ta upp hur arbetslösheten ser ut för den aktuella kategori av 

arbetslösa som vår studie fokuserar på samt en beskrivning av begreppet yrkesidentitet. En 

bakgrundsbeskrivning ger läsaren en bättre förståelse för de begrepp som studien baseras på 

och även för det forskningsproblem som ska studeras. Vi avslutar avsnittet med dispositionen 

av uppsatsen för att göra läsaren medveten om uppsatsens upplägg.  

 
2.1 Arbetslöshet 

 
Enligt arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden 2012-2014 kommer arbetslösheten i 

Sverige att öka från 7,8 % år 2012 till 8,4 % år 2013 och 8,5 % år 2014. Därmed ser 

prognosen för arbetsmarknadsläget dyster ut för framtiden, arbetskraften ökar medan utbudet 

av arbeten minskar, de redan utsatta grupperna kommer då att öka (Arbetsförmedlingen 

2013). En av dessa grupper är äldre arbetslösa (50+), enligt Statistiska Centralbyrån låg 

arbetslösheten i åldersgruppen 55-64 år i april 2013 på 5,7 % (SCB 2013). Generellt är äldre 

arbetslösa en kategori av arbetslösa som statistiskt sett ligger lågt jämfört med till exempel 

ungdomsarbetslöshet, med 5,7 % respektive 24,6 % för ungdomar år 2013 (SCB 2013). 

Däremot är fler långtidsarbetslösa bland äldre, varannan är långtidsarbetslös i åldern 55-74 år 

jämfört med var femte i åldern 15-24 år (SCB 2010). 

 

Idag förs en politisk debatt om att pensionsåldern måste höjas och i en rapport från statens 

offentliga utredningar kommer man fram till att vi blir friskare och mer välutbildade, men 

trots detta tar cirka 80 % ut pension vid 65 års ålder eller tidigare, vilket man i rapporten anser 

är ett problem då vi måste jobba längre för att kunna behålla vår välfärd.  

 Förvärvsaktiva måste således bidra till att försörja allt fler äldre vilket medför att vi måste 

stanna längre på arbetsmarkanden (SOU 2013:25). Därmed förflyttas pensionsåldern längre 

fram i tiden och i framtiden kanske vi behöver jobba tills vi är sjuttio år för att kunna ta ut 

pensionen. Med andra ord kan man ha tjugo år kvar av arbetete vid femtio års ålder och vara i 

stort behov av ett nytt förvärvsarbete vid arbetslöshet ur ett samhällsperspektiv. 

 



Magnus Mjörnman 

Mick Olgerfelt 

 

 

 

8 

 

 

2.2 Yrkesidentitet 
 

Att arbete är viktigt för människors identitet avspeglas ofta i diskussioner om arbetslöshet. 

Saknar man arbete kan det påverka en människas identitet, då en vanlig uppfattning är att en 

arbetslös människa lätt definierar sig själv och upplever att omgivningen ser honom eller 

henne som oönskad, inkompetent och värdelös (Aurell, 2001). En arbetsrelaterad identitet är 

därför ett fenomen som är relevant på såväl samhällelig som individuell nivå. Den relevanta 

förklaringen av identitetsbegreppet när det ska sättas i samband med arbete och organisation 

är inte psykologiskt utan i första hand social. En arbetssituation är således en social situation 

och i en sådan blir olika sociala identiteter mer intressanta och relevanta att studera än distinkt 

individuella identiteter. Vanligtvis definieras den sociala identiteten som en känsla av 

hemmahörande, både på individuell och kollektiv nivå. Det handlar om att känna sig hemma 

och trygg med samma kategori människor som kan definieras som de ”egna”, inom en 

yrkeskår exempelvis. Den sociala identiteten är socialt konstruerad och genom att se 

identiteter som socialt konstruerade betonas det relationella. Identiteter konstrueras och 

rekonstrueras i sociala sammanhang, i relation till andra människor, vilket är en process som 

ständigt pågår (Aurell, 2001).   

 

Yrkesidentiteten kan vara så stark att en person i en organisation känner större samhörighet 

med personer i andra organisationer som utför samma syssla, än personer inom den egna 

organisationen. Konkreta arbetsuppgifter och yrkestillhörigheter kan därför vara användbara 

för att förstå individers identitetskonstruktion inom organisationer (Aurell, 2001).   

Olof Sundin (2003) menar att yrkesidentiteter är sociala identiteter som skapas, upprätthålls 

och förändras genom individers och gruppers identifiering av sig själva i relation till hur de 

bli kategoriserade av andra (Sundin, 2003). Yrkesidentiteten är således inte enbart det du lär 

dig i form av intellektuella eller praktiska färdigheter för att klara av ditt arbete, utan den 

handlar också om att bli delaktig i en gemenskap där normer, värderingar och förväntningar 

kring yrket medföljer.  

 

Yrkesidentitet är ett komplext och abstrakt begrepp som är svårt att definiera på ett klart och 

tydligt sätt. Människor kan ha en hel uppsättning av identiteter som är föränderliga genom 

sociala interaktioner och beroende på i vilket sammanhang det rör sig som. Således kan man 

ha olika identiteter beroende på i vilken kontext man befinner sig i, som till exempel i 
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hemmet eller på arbetsplatsen. Vi tolkar således att yrkesidentitet är en identitet man 

tillskriver sig genom arbete, vilken kan påverka individen även utanför arbetet. I vår studie 

vill vi således titta närmare på hur mycket äldre arbetslösa präglas av sin yrkesidentitet.  

 
 

2.3 Disposition 
 

I fortsättningen av denna studie kommer vi att först presentera relevant tidigare forskning som 

gjorts i området där vi tar upp upplevelser av arbetslöshet samt arbetslöshet och identitet. 

Därefter följer en genomgång av den vetenskapsteoretiska ansats studien präglas av samt 

teoretiska utgångspunkter som innehåller Bourdieus fältteori samt hans teoretiska begrepp 

habitus och symboliskt kapital. Detta följs av ett metodavsnitt där val av metod, urvalsmetod 

och undersökningsgrupp, genomförande och intervjumetod, databearbetning, etiska 

överväganden samt den gemensamma arbetsprocessen presenteras. Metoddelen följs av en 

presentation av resultat och analys där resultatet kopplas till den tidigare forskningen och de 

teoretiska utgångspunkterna. Avslutningsvis presenteras en slutdiskussion där studiens 

resultat och analys diskuteras utifrån studiens syfte och frågeställningar samt diskuteras hur 

studien skulle vara intressant att utveckla i framtida forskning.  

 

3. Tidigare forskning 
 

Under denna rubrik kommer vi att ta upp forskning som tittar närmare på arbetslösas 

upplevelser av arbetslöshet rent generellt, vilka faktorer som påverkar upplevelserna och vilka 

förväntningar som finns hos de arbetslösa att finna ett arbete. Avslutningsvis kommer vi att ta 

upp aktuell internationell forskning kring hur arbete och arbetslöshet påverkar 

identitetsskapande bland äldre arbetslösa då det saknas svensk forskning inom området.  

 

3.1 Upplevelser av arbetslöshet 
 

Margareta Bolinder (2006) har studerat arbetslösas upplevelser av att vara arbetslös genom 

förväntningar på att hitta arbete och även psykiskt välbefinnande. Hon kommer fram till att 

jobbförväntningar hänger samman med individuella faktorer som bland annat utbildning, 

ålder, erfarenhet i sökt yrke, handikapp etc. Jobbförväntningar varierar även med 

utbildningsnivå. Formell kompetens är en viktig konkurrensfaktor vid rekryteringar, därför 

stiger jobbförväntningarna vid högre utbildning. De som anser att de har en god jobbchans 
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upplever inte arbetslössituationen som så betungande. Vidare anser Bolinder (2006) att ålder 

är en betydande aspekt för jobbchanser. Hon menar att äldre har svårare att finna ett arbete än 

yngre när de väl blivit arbetslösa på grund av att de har svårare att återetablera sig på 

arbetsmarknaden på grund av deras ålder. Arbetslösas handlingsmöjligheter styrs även av tid i 

arbetslöshet. Långtidsarbetslöshet minskar individers handlingsmöjligheter då 

långtidsarbetslösa kan ses som mindre produktiva än andra på grund av att arbetsgivare ofta 

anser att individers arbetsmotivation minskar med tid i arbetslöshet samt att de förorar sina 

yrkeskunskaper och yrkesskickligheter med tiden. Bolinder (2006) menar att äldre arbetslösa 

är en utsatt arbetslöshetsgrupp då de har svårt att finna arbete. Hon för resonemanget att det 

beror på att arbetsgivare värderar formell kompetens högt medan de äldre besitter en informell 

kompetens som inte har lika hög status. Bolinder menar även att äldre arbetslösa riskeras att 

ses som mindre produktiva än yngre arbetskraft på grund av deras ålder. Arbetsgivare ställer 

onödigt höga kvalikationskrav för att höja kompetens i företagen eller organisationerna vilket 

bidrar till minskade jobbchanser för de äldre.  

 

Bolinder (2006) tar även upp arbetets funktion där hon menar att det ger individen 

ekonomiska resurser som leder till att individen får materiell trygghet. Arbetet ger också en 

tidsstruktur, social status, kontakter utanför hemmet, regelbundna aktiviteter och kollektiva 

mål. Arbetslöshet bidrar till att individen mister möjligheten att organisera sitt liv utifrån 

dessa funktioner, desto högre en individ värderar arbete, desto sämre mår individen av att vara 

arbetslös (Bolinder 2006).  

 

Jönsson och Starrin (2000) tar upp reaktioner på arbetslöshet där de beskriver fyra olika 

reaktioner på arbetslöshet: opåverkade, besvärade, omskakade och plågade. Syftet med deras 

studie var att studera sambandet mellan ekonomiska och sociala förhållanden. De genomförde 

enkätundersökningar som omfattade 1249 personer i Skåne som ingick i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I deras resultat kom de fram till att 18 procent av de 

tillfrågade upplevde sig opåverkade av arbetslösheten där den största andelen fanns i åldern 

50-64 år, 40 procent kände sig besvärade av arbetslöshet, 18 procent kände sig omskakade 

och 25 procent kände sig plågade. Resultaten påvisade att ju lägre grad av ekonomiska 

påfrestningar och skamgörande erfarenheter individer hade desto större andel kände sig 

opåverkade av arbetslöshet. Vice versa var de som kände sig mest plågade av arbetslösheten 

de som kände högre grad av ekonomiska påfrestningar och hade fler skamgörande 
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erfarenheter. Jönsson och Starrin (2000) menar att arbetslöshet medför olika typer av 

belastningar hos individen där den primära är förlusten av ett arbete och de sekundära 

belastningarna är allvarliga ekonomiska påfrestningar i form av svårigheter att betala 

räkningar, pantsättningar och avsaknad av ekonomisk buffert. En andra sekundär belastning 

är upprepande skamgöranden, att individen blir utsatt för irritation och ignorans och uppfattas 

som lat av andra. Jönsson och Starrin menar att detta skamgörande i allvarliga fall kan leda 

till socialt undandragande och social isolering men den utgör även ett hot mot individens 

sociala identitet. Vidare menar de även att den ekonomiska påfrestningen bidrar till 

skamkänslor då ekonomi har en social dimension, vilken handlar om att leva upp till sociala 

förväntningar om att kunna klara sig själv, vara ekonomiskt oberoende vilket värderas högt i 

samhället (Jönsson & Starrin 2000).   

 

Bolinder (2006) tar ovan upp hur jobbförväntningar hänger samman med individuella 

faktorer, så som exempelvis yrkeserfarenheter utbildning och ålder. En intressant aspekt i 

Bolinders forskning relaterat till denna studie är att hon kommer fram till att den informella 

kompetens som äldre har införskaffat sig värderas lägre av arbetsgivare på dagens 

arbetsmarknad än formell kompetens som införskafftats genom utbildning. Jönsson och 

Starrin (200) påvisar generellt vilka reaktioner arbetslösa har på arbetslöshet som tillstånd. 

Något överraskande i deras resultat är att äldre arbetslösa (50-64 år) var den grupp som hade 

flest individer som upplevde sig opåverkade av arbetslöshet, ett resultat som kan ses som 

förvånade i relation till Bolinders forskning om att äldre har lägst chans att hitta ett arbete 

vilket man kan anta borde påverka deras upplevelser mer negativt.  

 

3.2 Arbetslöshet och identitet 
 

Loretto & Riach (2009) har gjort en undersökning i Storbrittanien där de tittat på äldres (50+) 

erfarenheter av att vara arbetslösa och hur de identifierar sig. De menar att det har gjorts 

förvånansvärt få studier och diskussioner om äldre arbetslösas livserfarenheter. Syftet med 

deras forskning är att undersöka de sociala processer och diskurser som äldre arbetslösa ingår 

i för att skapa eller bibehålla en arbetsidentitet. Författarna menar att det har gjorts många 

studier om hur identitet behandlas av människor på arbetsplatser. Ett mindre fokus har legat 

på hur individer söker att konstruera eller bibehålla en ”professionell” identitet när de är 

arbetslösa. De har analyserat Storbrittaniens regerings försök att lansera anställningsbarhet 

bland äldre arbetslösa, vilken de riktar kritik mot då de menar att regeringen visat en bristande 
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uppmärksamhet för hur de äldre arbetslösa identifierar sig. Författarna menar att arbete är en 

grundsten i hur vi konstruerar, definierar, omförvandlar och får ett sammanhang i vår egen- 

och andras identitet (Loretto & Riach 2009).  

 

Loretto & Riach (2009) menar att arbetslöshet bidrar till en identitet som ses som ofördelaktig 

och bristfällig när det gäller att uppfylla en individs självkänsla. I sin undersökning kom de 

fram till att de äldre arbetslösa använde sig av ett antal strategier som möjliggjorde att de 

kunde åta sig en identitet som arbetande och inte som arbetslösa. Strategier som de använde 

sig av var bland annat att gå upp tidigt på morgonen för att ha en struktur för dagen och arbeta 

med nya hobbys eller projekt. Loretto & Riach (2009) menar att de äldre använde sig av dessa 

strategier för att visa att de var den typen av person som var potentiellt anställningsbar men 

även för att de skulle känna sig behövda och för att må bra. Vidare kom Loretto & Riach 

(2009) fram till att den sociala dimensionen var av hög betydelse för den äldre i relation till 

arbete och en arbetande identitet. Förlusten av arbetet medförde en rad förändringar i 

individens liv där förlusten av arbetskamrater och avvisande från arbetsgivare ledde till 

personlig kris gällande självförtroende.  Ett annat intressant resonemang som författarna för är 

att studier visat att pensionerade arbetare ofta identifierar sig med det yrket de hade innan 

pensioneringen. De menar att denna ”yrkesidentitet” även kan förkomma bland äldre 

arbetslösa som tillfälligt står utan arbete. I sitt resultat kommer de fram till att äldre arbetslösa 

tenderade att avfärda en identitet som icke arbetande och ingen såg sig som pensionerad. Alla 

de intervjuade sa sig ha ett intresse att återetablera sig på arbetsmarknaden. Författarna kunde 

även se att det fördes en konstant spänning hos de arbetslösa mellan en identitet som arbetslös 

och en identitet som arbetande. Känslan av att ha en identitet som arbetslös grundade sig i att 

de arbetslösa blev påtvingade identiteten genom att bli benämnda som ”äldre” eller 

”handikappad” (Loretto & Riach).  

 

Stephen Sweet (2007) har gjort en liknande studie bland 50+ i USA där han tar upp att äldre 

löper större risk än yngre att bli av med sitt jobb på grund av att de har svårast att ta till sig 

den nya tekniken som gör sitt intåg inom exempelvis industrin. Äldre som förlorar jobbet är 

därför inom industrin mer sårbara än yngre när det gäller att hitta nya jobb inom samma 

bransch. Många äldre som förlorar sitt arbete har få möjligheter att gå vidare i sin karriär. 

Dels måste de fortsätta arbeta för att upprätthålla en egen ekonomi och dels ett arbete som är 

lämpligt för de sett ifrån deras erfarenheter och kunskaper. Samtidigt har äldre även fler 
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personliga hänseenden att göra, till exempel ta hänsyn till eventuell partners arbetssituation. 

Dagens äldre på arbetsmarknaden har utvecklat kunskaper och socialt kapital och erfarenheter 

från en period som förändrats under 2000-talet och där deras erfarenheter, kunskaper och 

socialt kapital inte har samma status som förr. Under de senaste femtio åren har 

arbetstillfällen inom industri och produktion minskat betydligt. Personer som började arbeta 

inom dessa områden på 60- och 70-talen har många gånger varit på samma arbetsplats eller 

inom samma arbetsområde hela sitt förvärvsarbetande liv och nedläggningarna som gjorts 

senaste decennierna har påverkat äldre personers valmöjligheter att hitta nya jobb när de blir 

arbetslösa samt hur de ser på sig själva och sin egen identitet (Sweet, 2007). 

  

Detta är också något som Bain (2005) tar upp i sin artikel, där hon menar att arbete har en stor 

inverkan över hur vi människor skapar oss vår egen identitet och hur vi ser på andra 

människors identitet. Detta beror på att vi i den industrialiserade världen spenderar den största 

delen av vår vakna tid som vuxna på arbetet och där med påverkas vår identitet till stor del av 

det man jobbar med. Vidare menar Bain även att lönearbete kan vara en huvudsaklig källa för 

en individs självförvekligande och självkänsla. Det kan också vara centralt för individens 

skapande av livsstandard och status som medborgare (Bain, 2005). Ett arbetes status och 

utförande säger mycket om hur en person är, om den är exempelvis vårdande, hårt arbetande 

eller analytiskt lagd. Identiteten är en ständigt pågående social process där man hela tiden 

utvecklas och förändras, i en samhällelig process och runt sin omgivning (Alvesson & 

Willmott, 2002).  

 

Forskningen om arbetslöshet och identitetkonstruktion påvisar att äldre i större utsträckning 

svårare att ta till sig ny teknik vilket medför att de även får det svårare att återetablera sig på 

arbetsmarknaden vid förlust av arbete. Ett antagande kan vara att arbetsgivare anser att yngre 

besitter mer tekniska kvalitéer, men även att de är billigare att anställa då en äldre med lång 

erfarenhet inom yrket kan kräva högre lön. Detta kan kopplas till det som Bolinder skriver om 

formell kompetens vilket ses som en viktig konkurrensfaktor vid arbetssökande. Yngre kan i 

större utsträckning tillfoga sig formell kompetens genom utbildning medan äldre innehar en 

stor informell kompetens men som både Sweet och Bolinder påpekar – inte värdesätts lika 

högt på dagens arbetsmarknad. I den presenterade forskningen kan ett dilemma för äldre 

arbetslösa på dagens arbetsmarknad utrönas. Loretto & Riach (2009) påpekar att äldre 

arbetslösa kan identifiera sig med det yrket man varit verksam inom medan dagens 
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arbetsmarknad präglas av flexibilitet och formell kompetens. Identiteten skulle i så fall 

präglas av någonting som har varit. Inte av ett sökande efter identifikation med de krav som 

ställs på dagens arbetsmarknaden. 

 

4. Vetenskapsteoretisk ansats  
 

Vi har i denna studie använt oss av en hermeneutisks ansats vilket innebär att vi vill tolka och 

förstå människors handlingar och beteenden (Bryman 2011, s. 32). Vi har fokuserat på 

Wilhelm Diltheys syn på hermeneutiken, det vill säga att studera människolivets 

uttrycksformer och på så sätt skapa en förståelse för gemensamma upplevelser av själva livet. 

Genom att studera och tolka de olika uttrycksformerna, skapar vi en förståelse för människors 

inre upplevda erfarenheter av livet. Det är dessa inre upplevda erfarenheter som är 

utgångspunkten för all förståelse och de blir tillgängliga att studeras genom att de uttrycker 

sig i livsyttringar. Livsyttringar är således uttryck för andras upplevelser i och med att 

yttringar i sig befinner sig i ett historiskt livssammanhang och överstiger enskilda individer då 

de sammanlänkar allt mänskligt och allt det vi människor skapar (Thomassen 2007, ss. 181-

182). Det hermeneutiska perspektivet är väsentligt för oss utifrån vårt forskningsproblem då 

vi vill fylla en kunskapslucka som vi anser finns om en specifik kategori av människor i 

samhället – äldre arbetslösa som är lågutbildade. För att kunna fylla denna kunskapslucka 

behöver vi då kunna tolka och förstå den information våra respondenter ger oss samt kunna 

sätta den i ett sammanhang, till vår hjälp för att kunna göra detta har vi formulerat tre 

frågeställningar (se s. 5). 

 

Vi har i denna studie en induktiv ansats, vilket innebär att vi utgår från vårt insamlade 

empiriska material för att sedan analysera resultatet med hjälp av teori. (Bryman 2011, s. 28). 

Motsatsen till en induktiv ansats är deduktiv ansats vilket innebär att forskaren utgår från en 

teori för att skapa hypoteser som sedan förkastas eller bekräftas genom prövning av empirisk 

data (Thomassen 2007, s. 68). Valet av en induktiv ansats föll sig naturligt då vi med vår 

studie inte söker att bekräfta eller förkasta någon hypotes utan utifrån vår insamlade data göra 

en analys med hjälp av teorin. 
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4.1 Teoretiska utgångspunkter 
 

Vi har valt att använda oss av Pierre Bourdieus (1930-2002) fältteori och hans teoretiska 

begrepp habitus och symboliskt kapital för att analysera resultatet i vår studie. Vi kommer 

även använda oss av Donald Broadys (1990) tolkning av Bourdieus begrepp för att öka 

förståelsen. Vi anser att teorin och begreppen är användbara för vår studie då den hjälper oss 

att förstå hur äldre arbetslösa identifierar sig, men den kan även ge oss en förståelse för varför 

individer ur denna specifika kategori identifierar sig som de gör. 

 

4.2 Fältteori 
 

Bourdieu menar att människor ingår i olika fält, eller sociala arenor där individerna kämpar 

om olika fördelar. Ett exempel på en sådan social arena är arbetsmarknaden fält där individer 

kämpar om sociala och ekonomiska resurser då lönearbetet är en bidragande faktor till dessa 

resurser.  Ett fält skapas således när individer strider om materiella eller symboliska tillgångar 

som är gemensamt för dem (Broady 1990, s. 271). Fältets struktur bestäms således av kampen 

mellan individers olika kapital, individerna ”spelar spelet” på fältet genom att de sätter sina 

olika typer av kapital som insats för att bemästra spelet. Bourdieu menar att individer är 

anpassade till ett visst fält genom gemensamma uppfattningar om vad som ses som 

”nödvändigt” och vad som ses som ”överflöd” beroende på vilken klasstillhörighet individen 

har. Bourdieu för exempelvis resonemanget att arbetarklassen i högre grad anpassar sina val 

till vad som anses som nödvändigt. Ett exempel på detta kan vara lönearbetet, utifrån 

Bourdieus resonemang borde då arbetarklassen se lönearbetet som nödvändigt för ekonomiskt 

kapital (inkomst) för att klara vardagen. Individer med högre utbildning kan då istället se 

arbetet som en resurs för att utöva makt och faställa en hög position i den sociala hierarkin. 

De val som görs av en individ i ett fält bedöms av andra individer i fältet genom om de är 

avvikande eller rättmätiga. Med utgångspunkt i detta kan det antas att det borde finnas en viss 

förväntan hos de äldre arbetslösa, hur de ska bete sig och vilka jobb de ska söka. Vidare 

menar Bourdieu att strategier som är avsiktliga bland medlemmar i en grupp för att åtskilja 

dem från en grupp direkt nedanför dem och för att identifiera sig med en grupp direkt ovanför 

dem (vilka de erkänner som innehavare av den rättmätiga livsstilen) blir endast effektiva 

genom medveten upprepning (Bourdieu 1986, s. 246). Förutsatt att individer använder sig av 

sådana strategier kan en tolkning göras att äldre arbetslösa förändrar sin position i 
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arbetsmarknadens fält genom att bli arbetslös och kan då försöka söka sig tillbaka till sin 

ursprungliga position genom att söka lika arbete som de hade innan arbetslösheten. En individ 

socialiseras in i ett visst fält genom socialt ärvda kvalitéer som gör att individen skiljer sig 

från andra individer i andra fält. Vissa individer kan socialiseras in i att man använder 

kroppen i ett yrke medan andra socialiseras in i miljöer där det intellektuella ses som det 

främsta redskapet.  Även inom det specifika fält som en individ ingår i finns det åtskillnader i 

sociala positioner genom socialt ärvda kvalitéer, egenskaper och uppträdanden, det finns 

således en hierarkisk ordning även inom fälten (Bourdieu 1995, s. 16).  

 

Fältteorin är applicerbar på vår undersökning då vi ser arbetsmarknaden som ett fält. Äldre 

som blir arbetslösa förändrar sin position på fältet genom att bli arbetslös vilket kan få 

konsekvenser för hur de identifierar sig som arbetslösa. De kan ha format en yrkesidentitet 

efter att ha jobbat inom samma eller liknande yrken under en stor del av deras liv och i och 

med arbetslösheten, kan de bli tvugna att möta nya situationer och lära sig ett helt nytt spel 

med andra spelregler. I sin nya position möter de nya hierarkier och klassificeringar som 

lågutbildade arbetslösa och högutbildade arbetslösa, kortidsarbetslösa och långtidsarbetslösa 

och så vidare. I denna studie ligger intresset i hur de äldre arbetslösa hanterar utmaningarna i 

förändringen av deras position i arbetsmarknadens fält, i korta drag hur de ”bemästrar spelet” 

i den förändrade positionen. Vilka strategier de använder sig av för att möta nya strukturer, 

som till exempel en flexibel arbetsmarknad och nya tekniker.    

 

4.3 Habitus 
 

Med habitus menar Bourdieu att de sociala positionerna tar sig uttryck i habitus vilket innebär 

att en individs handlingar och tillgångar beskriver individens socialt inlärda sätt att vara. 

Habitus utgör förutsättningarna för individens handlande, något som skiljer individer i ett fält 

från ett annat. På så sätt kan ett visst beteende eller egenskap hos en individ i ett fält anses 

som skrytsamt, pretentiöst eller till och med vulgärt av en individ från ett annat fält. Habitus 

utgör således ett sätt att klassificera till exempel vad som är bra och dåligt, gott och ont. 

Skillnaden är att denna klassificering kan se olika ut i olika fält (Bourdieu 1995, ss 18-19).  

 

Habitus formas av det liv som individen levt och detta styr deras föreställningar och 

handlingar. En individs habitus är resultatet av sociala erfarenheter och kollektiva minnen, 

sätt att röra sig och tänka som hjälper individen att orientera sig i den sociala världen. 



Magnus Mjörnman 

Mick Olgerfelt 

 

 

 

17 

 

Människors tankar, värderingar och handlingar – deras habitus, skapas således i mötet med 

andra människors habitus i de sociala sammanhang som de befinner sig i (Broady 1990, ss. 

228-230). Habitus bidrar på detta sätt till att individer automatiskt socialiseras in i fält genom 

att de känner samhörighet med varandra då deras habitus stämmer överens (Bourdieu 1986, s. 

466). Habitus hjälper oss också att urskilja klasser då Bourdieu menar att klasser bestäms av 

allt som utmärker vad de inte är och då främst vad de är motsats till, exempelvis rik och fattig. 

Social identitet definieras och fastställs således genom skillnader (Bourdieu 1986, s. 170).  

 

Habitus ger individer en ram för vilka handlingsstrategier som är möjliga vid en given 

tidpunkt eller situation men hur individer handlar avgörs alltid i mötet mellan deras habitus 

och de aktuella konkreta omständigheterna (Broady 1990, s. 300). En individs habitus bidrar 

till att omforma nödvändigheter till strategier och tvång till förmåner, detta sker genom att 

framkalla val som stämmer överens med det sociala tillstånd som individen befinner sig i. 

Bourdieu påpekar att detta kan bli synligt när det sker en förändring i social position hos en 

individ. Den effektivitet och de strategier som individen hade i den tidigare sociala positionen 

kan då bli isolerade och individen måste då skapa nya strategier som stämmer överens med 

tillståndet (Bourdieu 1986, s. 175). Utifrån detta kan man anta att de äldre arbetslösa har 

skapat sitt habitus utifrån deras uppväxtförhållanden och i mötet med andra människor i de 

yrken som de varit verksamma inom. Vid arbetslöshet blir de då tvugna att omforma sitt 

habitus genom att de inträder i ett nytt socialt sammanhang i form av arbetslöshet då deras 

tidigare habitus inte är effektivt i den nya sociala miljön som arbetslösheten utgör.  

 

Bourdieus habitusbegrepp är passande i vår undersökning då det hjälper oss att förstå de 

arbetslösas värderingar och hur dessa värderingar skapats men det ger oss också en förståelse 

av de val som de arbetslösa gör. Intressant i Bourdieus resonemang om habitusbegreppet är 

att individer behöver byta strategier och anpassa sina val när de hamnar i ett nytt socialt 

tillstånd. Detta är ju något som sker för de arbetslösa i allra högsta grad, och speciellt för äldre 

arbetslösa. De går från ett socialt tillstånd där de är fast förankrade på arbetsmarknaden - som 

de också kan ha varit under lång tid – till att stå utan arbete och definieras som arbetslös. Det 

intressanta i detta är vi anser att yrket är en stor del av individens socialt inlärda sätt att vara 

och deras livsstil eftersom habitus formas av det liv som individen levt.  Yrket i sig har varit 

en stor del i deras liv under lång tid och förlusten av det gör att deras livsstil förändras genom 
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ekonomiska aspekter men även sociala aspekter i form av förlusten av arbetskamrater och 

känslan av sin plats i samhället. 

 

4.4 Symboliskt kapital  
 

Enligt Bourdieu finns det olika kapitalformer där bland annat ekonomiskt kapital, kulturellt 

kapital och socialt kapital ingår vilka tillsammans utgör det symboliska kapitalet. Symboliskt 

kapital är det som erkänns av sociala grupper som värdefullt (Broady 1990, s. 171). Det 

ekonomiska kapitalet innebär materiella tillgångar i form av pengar och föremål medan det 

kulturella kapitalet införskaffas genom utbildning och genom att behärska hur man ska föra 

sig, vilken smak och stil som är det rätta i ett givet sammanhang, alltså att veta hur det sociala 

livets kulturella dimensioner förhåller sig (Lindgren 2007, s. 170).  Det sociala kapitalet 

innebär förbindelser, det vill säga exempelvis släktrelationer och vänskapsband, enkelt sagt 

vårt kontaktnät. Detta sociala kapital är det som förenar individer i ett specifikt fält (Broady 

1990, s. 179). Ett exempel på ett sådant fält kan då vara arbetsplatsen där individen får ett 

kontaktnät genom sina arbetskamrater och på så sätt känner sig delaktig i en gemenskap som 

ligger utanför den närmsta familjen. Bourdieu (1995) menar att den sociala världen främst är 

indelat i två skiljeprinciper (ekonomiskt kapital och kulturellt kapital) eftersom dessa är de 

kapital som är mest verksamma. Vidare menar han att ju närmare individerna befinner sig i 

dessa båda kapital ju mer har de gemensamt och ju längre ifrån varandra de befinner sig ju 

mindre har de gemensamt (Bourdieu 1995, s. 16) 

 

Kapitalbegreppet bidrar i vår undersökning att förstå hur eller om individens strategier 

omformas i relation till hur deras kulturella kapital, ekonomiska kapital och sociala kapital 

påverkas när de blir arbetslösa. Det symboliska kapital som den äldre har byggt upp under 

lång tid genom en fast position på arbetsmarknadens fält ställs genom arbetslöshetens inträde 

i kontrast till en arbetsmarknad som präglas av förändring och flexibilitet. När arbetslösheten 

träder in och speciellt då långtidsarbetslöshet försämras det ekonomiska kapitalet och det 

sociala kapitalet kan påverkas i form av att individerna kan få svårare att nå ut till deras 

nätverk i form av kontakter.  Det kulturella kapitalet införskaffas enligt Bourdieu genom 

utbildning och behärskningen hur man ska föra sig i givna sammanhang.   
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4.5. Kritik mot Bourdieu 
 

Kritik mot Bourdieu har främst riktats från feministiskt håll, sociologen Terry Lovell (2000) 

kritiserar Bourdieus syn på individen som passiv. Lovell menar att Bourdieus syn på 

individen är för strukturalistisk och att hans syn på att individens sätt och möjlighet till 

förändring är för förutbestämd och statisk utifrån sin teori. Hon menar även att det blir 

problematiskt när Bourdieu inte ser kvinnor som subjekt utan sociala objekt som reduceras till 

utbytet mellan män. Han bidrar till en passiverad bild av kvinnor i form av inlärd (habitus) 

hjälplöshet inom de sociala sammanhangen (Lovell, 2000). Leslie McCalls (1992) riktar 

också kritik mot Bourdieus behandling av genus. Hon anser att den är stelbent och att 

Bourdieu reproducerar sexistiska dikotomier. McCalls är kritisk till hur Bourdieu framställer 

kroppen i sin teori. På ett sätt tar han den biologiska kroppen alltför seriöst genom att 

tillskriva kvinnor enbart feminina egenskaper och karaktärsdrag och maskulina egenskaper 

och karaktärsdrag för män. Hon menar att Bourdieu tillskriver och förstärker egenskaper på 

könen som inte är korrekta. Exempelvis att kvinnor inte kan arbeta inom mansdominerande 

yrken på grund av socialt inlärda erfarenheter och fördomar, där kvinnor anses vara vårdande 

av naturen och vara måna om sitt utseende och inte höra hemma inom en industri exempelvis 

(McCalls 1992).  

 

Vår kritik mot Bourdieu är liknande den som Lovell och McCalls har. Hans teoretiska 

begrepp kan upplevas som mer anpassad för män än kvinnor. Hans fokus ligger mycket på 

den manliga världen och mansdominerade yrken. Vi anser även att begreppen kan upplevas 

något ålderstigna då västvärlden ser annorlunda ut idag jämfört med när Bourdieu skapade 

begreppen och det finns idag större möjlighet till att förflytta och röra sig, både globalt och 

klassmässigt. Av samma orsak kan begreppen kännas som den inte passar in i ett land som 

Sverige där till exempel gränserna mellan olika klasser inte är helt enkla att urskilja. Vi hade 

från början tänkt använda Erwing Goffmans teori om rolltagande, vi upplevde dock att den 

teorin var mer individanpassad och har redan använts i flertalet studier som vi har stött på. 

Därför anser vi att Bourdieus teoretiska begrepp är bättre lämpade för vår studie då de spänner 

över både samhällsnivå som individnivå.  
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5. Metod  
 

Under denna rubrik kommer vi presentera val av metod, urvalsmetod och 

undersökningsgrupp, genomförande och intervjumetod, databearbetning, etiska överväganden 

samt den gemensamma arbetsprocessen. Denna presentation bidrar till att läsaren får en 

överskådlig bild av hur vi har gått till väga för att genomföra vår studie. 

 

5.1 Val av metod 
 

Vi har i vår studie valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod för att kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Hur kvalitativ metod skall definieras är inte självklart och 

olika författare har olika perspektiv, vi tänkte här ta upp några. Alvesson & Sköldberg (2008) 

anser att centrala kriterier inom kvalitativ metod är att beakta och fokusera på öppen, 

mångtydig empiri, samtidigt som en hel del kvalitativa metoder betonar vikten av 

kategoriseringar (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 17). Levin (2008) beskriver att forskare i 

kvalitativa metoder söker förståelse för människor utifrån deras egna refrensramar, den har 

således en induktiv ansats. Vidare betraktar kvalitativa metoder människor som helheter och 

inte variabler (Levin 2008, s. 37). Bryman (2011) menar att en kvalitativ forskningsmetod har 

en kunskapsteoretisk ståndpunkt som lägger sin vikt ”...på en förståelse av den sociala 

verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet” (Bryman 

2011, s. 341).  

 

Den kritik som har riktats mot den kvalitativa forskningsmetoden är enligt Bryman att 

kvalitativa undersökningar är svåra att replikera (återskapa) då den kvalitativa 

undersökningen ofta är ostrukturerad och det som observeras styrs till stor del av forskarens 

intresse. Vidare menar kritiker att kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera 

eftersom kvalitativa forskare genomför deltagande observationer eller ostrukturerade 

intervjuer med relativt få individer. Detta medför enligt kritikerna att resultatet blir omöjligt 

att generalisera till andra miljöer (Bryman 2011, ss. 368-369). Orsaken till vårt val av en 

kvalitativ metod grundar sig i att vi med vår studie inte söker att dra generella slutsatser. 

Studiens fokus ligger istället på att få en ökad kunskap om en specifik kategori av arbetslösa i 

samhället, som vi anser blivit försummade i forskningsfältet, utifrån deras upplevelser av sin 

situation som arbetslösa. Med tanke på studiens här ovan beskrivna forskningsfokus anser vi 

att  det inte är möjligt att utgå från endast ett av de beskrivna perspektiv av kvalitativ metod 
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utan alla är av vikt. Vi får genom användningen av en kvalitativ metod en mångtydig empiri 

utifrån våra respondenters upplevelser av sin sociala värld som vi sedan som forskare tolkar 

utifrån våra referensramar. Vi är dock medvetna om att vårt intresse och kriterier för studien 

kan påverka resultatet.   

 

5.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp  
 

Respondenterna i denna studie bestod av sju individer i åldersgruppen 50-64, varav fem män 

och två kvinnor. Respondenterna har varit verksamma i yrkesområdena industri, produktion, 

lokalvård och hemtjänst. Samtliga respondenter var långtidsarbetslösa (minst sex månader) 

vid intervjutillfället. Vissa av respondenterna deltog i arbetsmarknadsinsatser från 

arbetsförmedlingen medan andra inte hade kommit så långt i sin arbetslöshet. Utgångspunkten 

för studien var att intervjua minst åtta respondenter. Men efter att ha varit i kontakt med såväl 

arbetsförmedlingar som fackliga organisationer i Kronobergs län för att få tag i respondenter 

utan resultat lyckades vi få tag i sju respondenter genom gemensamma kontakter. Vi är 

medvetna om att detta kan ha påverkat vårt resultat då fler respondenter ger fler perspektiv 

och upplevelser men med den pressade tidsramen för studien var det inte möjligt att få tag i 

fler respondenter. I utgångsläget för studien sattes tre kriterier upp som vi ville att 

respondenterna skulle ha gemensamt;  

 

1. Vara i åldersgruppen 50-64 år 

2. Varit arbetslös minst sex månader (långtidsarbetslös) 

3. Sakna högre utbildning än gymnasiekompetens 

 

Orsaken till valet av åldersgruppen 50-64 år och inte 55-64 år (som stämmer bättre överens 

med tillgänglig statistik) var att få ett relativt brett ålderspann. Vi ville att respondenterna 

skulle ha varit arbetslösa i minst sex månader, då vi ansåg att en kortare tid av arbetslöshet 

inte ger tillräckliga upplevelser av arbetslöshet som tillstånd. Till sist ville vi att 

respondenterna inte skulle ha högre utbildning än gymnasiekompetens då det är studiens 

kärna och ett forskningsområde som är sparsamt beforskat.  

 

Urvalsmetoden som har använts i studien är ett målinriktat urval med ett snöbollsurval som 

angreppssätt. Bryman (2011) beskriver att ett målinriktat urval innebär att man som forskare 

vill få en överensstämmelse mellan forskningsfrågorna och urvalet, forskaren väljer då ut 
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intervjupersoner som är relevanta för forskningsfrågorna. Ett angreppssätt som kan användas i 

denna typ av urvalsmetod är snöbollsurval, det vill säga att forskaren initialt tar kontakt med 

ett mindre antal individer som är relevanta för undersökningens frågeställningar och med 

deras hjälp komma i kontakt med andra individer (Bryman 2011, s. 434, Aspers 2007, s. 91, 

May 2001, s. 161). Snöbollsurvalet föll sig naturligt i och med de stora svårigheterna att få tag 

i respondenter genom Arbetsförmedlingen och fackförbunden och därför frågade vi de första 

som vi intervjuade om de kände till fler som passade in på våra kriterier. Nackdelen med ett 

sådant urvalsförfarande kan vara att intervjugruppen riskerar att vara relativt homogen. Trots 

det anser vi att det finns en god spridning hos våra respondenter då vi har intervjuat både 

kvinnor och män (om än fler män) som var i olika åldrar och har varit verksamma i olika 

yrken. 

 

5.3 Förförståelse 
 

Med förförståelse menas de undermedvetna och medvetna kunskaper man har innan man 

påbörjar en vetenskaplig studie (Thomassen, 2007, ss 94-95). Då en av författarna i den här 

studien haft verksamhetsförlagd utbildning under en termin på Arbetsförmedlingen har denne 

samlat på sig en viss förförståelse i ämnet. Grundtanken inom hermeneutiken är att vi alltid 

förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar och att vi aldrig möter världen 

förutsättningslöst eller som ett tomt blad (Gilje & Grimen, 2007, s.179, Thomassen, 2007, s. 

95). När vi tolkar resultatet i studien gör vi det utifrån vår förförståelse och vi är medvetna om 

att detta kan påverka resultat och analys. Det är möjligt att egna värderingar kan lysa igenom i 

materialet, vi har dock ansträngt oss för att gå in med öppet sinne i studien.   

 

     

5.4 Genomförande och intervjumetod 
 

Vi började med att kontakta arbetsförmedlingar i Kronobergs län via mail och telefon om att 

vi sökte respondenter till vår studie och informerade om studiens syfte, vi besökte även en 

arbetsförmedling i Kronobergs län för att fråga hur vi kunde komma i kontakt med aktuella 

respondenter. Arbetsförmedlingarna informerade att de skulle kontakta respondenter som var 

aktuella, där en arbetsförmedling skickade ut ett informationsbrev som vi utformat till tio 

berörda respondenter och en annan arbetsförmedling informerade att vissa av deras 

handläggare skulle fråga aktuella arbetssökande och ge dem vårt informationsbrev. 

Arbetsförmedlingarna informerade oss även att det var upp till de tillfrågade att ta kontakt 
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med oss då arbetsförmedlingen har sekretess som gör att de inte kan röja identiteten hos en 

arbetssökande. Vi kontaktade även fackföreningar i Kronobergs län via mail och telefon för 

att på den vägen komma i kontakt med aktuella respondenter där en fackförening meddelade 

att de skulle ge ut information till de som de kom i kontakt med som passade in på 

beskrivningen. Detta var som tidigare nämnt fruktlöst och vi kom istället i kontakt med 

respondenter genom bekanta, dock vill vi vara tydliga med att vi inte har någon personlig 

koppling till de respondenter som vi intervjuat. Samtliga respondenter har ställt upp frivilligt 

och har innan intervjuns start blivit informerade om studiens syfte och att de kommer 

avanonymiseras i studien, samtliga respondenter har även samtyckt till inspelning av 

intervjun. Intervjuerna varade i cirka 45-60 minuter.  

 

Intervjumetoden som vi har använt oss av är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att vi som utgångspunkt för intervjun har specifika 

teman som vi vill beröra i intervjun. Intervjupersonen har dock stor frihet att utforma svaren 

så som han eller hon vill. Semistrukturerade intervjuer ger också oss som undersökare en stor 

frihet att inte följa intervjuguiden till punkt och pricka utan ordningen av frågorna kan variera. 

Det ger oss också ett stort utrymme att ställa följdfrågor som dyker upp i samtalet. 

Intervjumetoden lägger en tonvikt på intervjupersonens upplevelse av vad som är viktigt vid 

en förklaring och förståelse av beteenden, händelser och mönster (Bryman 2011, s. 415). 

Kopplat till det vårt syfte och frågeställningar, passar intervjumetoden bra eftersom vi är ute 

efter att utforska respondenternas upplevelser och erfarenheter av sin situation och hur de 

tolkar denna situation.  

 

Till vår hjälp för att utföra intervjuerna utformade vi en intervjuguide (se bilaga) som innehöll 

fem olika teman. Tematisering är en viktig del av intervjuplaneringen för att klargöra varför 

man ska undersöka, vad man ska undersöka och hur man ska undersöka det (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 120). Under varje tema har vi haft ett antal frågor. Våra fem teman 

behandlade:   

 

 Uppväxt/bakgrund 

 Arbetslöshet 

 Ekonomi 
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 Personliga relationer 

 Utveckling, framtid och arbetsmarknad 

 

Vi har använt samma intervjuguide vid samtliga intervjuer, dock har det varierat en del i hur 

vi har ställt frågorna från intervju till intervju. Genom att ha haft en strukturmässig 

intervjuguide med specifika teman, ger det oss möjlighet att få detaljerade svar från våra 

respondenter. De frågor som vi har ställt har utformats så att respondenten ska ha lätt att 

förstå vad vi menar och på så sätt ge oss reflekterande svar. Samtliga intervjuer har spelats in 

och transkriberats av oss personligen.  

 

5.5 Databearbetning 
 

Det empiriska materialet i denna studie har samlats in via semistrukturerade intervjuer som 

sedan bearbetats genom transkribering. När man transkriberar en intervju gör man om ett 

samtal mellan två människor som är ansikte mot ansikte till en skriven text. Det är en utskrift 

och en översättning av en muntlig diskurs till en skriftlig diskurs (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 194). Kvale & Brinkmann (2009) menar att försök till ordagranna intervjuutskrifter skapar 

hybrider, artificiella konstruktioner som inte är adekvata för vare sig det levda muntliga 

samtalet eller den skrivna textens formella stil. Vi är med andra ord medvetna om att det är 

svårt att återge ironi och icke-verbalt språk i en transkribering och att sådant kan ha gått 

förlorad i utskrifterna. När man transkriberar intervjuer får man värna om reliabiliteten och 

validiteten i utskrifterna. Det kan handla om hur man betonat en fråga eller med vilket tonfall 

man ställt den, det kan påverka respondentens svar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 200). 

Utskriften blir en fråga om tolkning utifrån intervjuerna och transkriberingarna utgår således 

från våra tolkningar av respondenternas svar.   

 

Efter transkribering har vi noggrant gått igenom materialet för att kunna besvara våra 

frågeställningar och syfte. För att strukturera upp och få ett bättre grepp om vår insamlade 

data har vi delat in det i tre teman utifrån de frågeställningar vi använder oss av, betydelsen av 

arbete, strategier för att hantera långtidsarbetslöshet samt formandet av yrkesidentitet. Det 

första temat uppkom efter att vi samlat in empirin, eftersom respondenternas svar hade stort 

fokus på arbete och arbetets betydelse. De två sistnämna utgår från de teoretiska 

frågeställningar som vi utgår ifrån i studien.  
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5.6 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet tar upp fyra viktiga etiska krav som forskaren ska följa när forskning 

bedrivs, dessa är:  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer i undersökningen om 

studiens syfte. De som berörs av studien ska även informeras om att deltagandet är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta deltagandet. 

Samtyckeskravet, deltagarna har i undersökningen rätt att själv bestämma över sin medverkan. 

Deltagarna har rätt att själv bestämma på vilka villkor de deltar och har rätt att avbryta 

deltagandet utan negativa konskekvenser för dem. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska behandla de personuppgifter som kommer 

fram under studien med största konfidentialitet och bevaras så obehöriga inte kan ta del av 

dem.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats om enskilda personer får endast 

användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Vi har, innan intervjuns påbörjan, informerat samtliga respondenter om studiens syfte, att de 

ställer upp frivilligt och har rätt att avbryta intervjun när som helst, samtliga respondenter har 

samtyckt till inspelning av intervjun. Respondenterna har även informerats om att intervjuerna 

kommer att transkriberas och hur materialet kommer att användas i studien. Vi har varit 

tydliga med att förklara för respondenterna att de kommer att anonymiseras i studien då vi 

som forskare är skyldiga att skydda deras identitet. Respondenternas namn, ortstillhörighet 

och andra uppgifter, som namn på personer, arbetsplatser och städer har därför utelämnats i 

resultatet. Vi har valt att benämna våra respondenter endast via könstillhörighet och ålder, 

detta för att i största möjliga utsträckning avidentifiera våra respondenter.     

 

5.7 Den gemensamma arbetsprocessen 

Vi har gjort denna studie tillsammans och båda har varit lika delaktiga i samtliga delar av 

studien. Detta för att få en så bra röd tråd som möjligt i texten och för att båda ska kunna 

bidra med väsentliga och tankfulla kommentarer och synpunkter under arbetets gång. 
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6. Resultat och analys 
 

Under detta avsnitt kommer resultaten av studien att redogöras för samt analys av resultatet. 

Resultat- och analysdelen har delats in i tre teman: Betydelsen av arbete, strategier för att 

hantera långtidsarbetslöshet samt formandet av yrkesidentiteter. Dessa tre teman utgår från 

de frågeställningar som ställdes i början av studien. Respondenterna har som tidigare nämnts 

anonymiserats för att skydda deras identitet och därför benämns de endast utifrån kön och 

ålder, nedan följer en bakgrundsbeskrivning av respondenterna för att ge läsaren en överblick.  

 

    Kön och ålder              Yrkesbakgrund  Arbetslös sedan 

Man, 56  Industri och produktion 2012 

Kvinna, 53  Hemtjänst 2012 

Kvinna, 51 Lokalvård 2012 

Man, 62 Industri 2011 

Man, 59 Industri 2009 

Man, 61 Industri och produktion 2010 

Man, 54 Blandade yrkesområden 2010 

 
 

6.1 Betydelsen av arbete  
 

Respondenterna beskriver att arbete ger dem en gemenskap och att det är ett sätt att få sociala 

kontakter: 

 

...men arbete är också ett sätt att träffa människor, arbetskamrater. Dela på något, ett 

jobb, uppgifter och så, vi gör samma jobb och kan beklaga oss över något, en 

gemenskap… (kvinna 53 år) 

 

Respondenter talar mycket om avsaknaden av det sociala som ett arbete medför, vilket kan 

tolkas utifrån Broady (1990) där han beskriver att Bourdieus begrepp socialt kapital är det 

som individer skaffar sig genom relationer. Respondenterna kan se arbetsplatsen som en källa 

till att skaffa kontakter, ett socialt nätverk och förlusten av ett arbete kan då göra det svårare 

för dem att skapa nya kontakter och således begränsa deras sociala kapital. Några 

respondenter beskriver även svårigheten i att upprätthålla kontakten med de tidigare 

arbetskamraterna. Detta kan relateras till tidigare forskning där Loretto & Riach (2009) i sin 
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undersökning kom fram till att de arbetslösa såg den sociala dimensionen som betydelsefull i 

förlusten av ett arbete och att förlusten av arbetskamrater samt upprepade avvisanden ledde 

till minskat självförtroende hos den arbetslöse. Vi upplever dock inte att respondenterna har 

lågt självförtroende men däremot är förlusten av arbetet i form av det sociala som arbetet 

medför framträdande som den jobbigaste upplevelsen av arbetslöshet för dem. Jönsson och 

Starrin (2000) menar att den primära belastningen för en individ är förlusten av ett arbete.. 

Utifrån respondenternas svar kan vi relatera till denna forskning då deras beskrivningar tyder 

på att de ser förlusten av arbetet som framträdande och saknaden av att känna att man är en 

del av något: 

 

...vara med i något större, att vara ett kugghjul i en större apparat. Att veta jag är viktig 

för någon annan, rent professionellt, utan att de känner mig som person. (Man 59 år) 

 

Som citaten här ovan visar, upplever många av respondenterna att de genom arbetet känner 

sig viktiga. Alla respondenter beskriver på ett eller annat sätt att de värdesätter arbete och den 

mest framträdande beskrivningen är att det ger dem en mening i tillvaron. Detta kan kopplas 

till Bain (2005) och hennes forskning där hon menar att lönearbete kan vara en huvudsaklig 

källa för en individs självförvekligande och självkänsla, det kan också vara centralt för 

individens skapande av livsstandard och status som medborgare. Detta kan även ses utifrån  

Bourdieu (1986) och hans fälteori där han menar att individer socialiseras in i fält genom 

liknande värderingar och uppfattningar. Respondenterna har varit fast förankrade på 

arbetsmarknaden i större delen av sitt liv. En delaktighet som har förändrats eftersom de har 

förändrat sin position från att arbeta till att inte ha ett arbete vilket kan förklara att de saknar 

delaktigheten ett arbete medför.  

 

Flera av respondenterna uttrycker även avsaknaden av ett arbete som frustrerande i form av 

att de vill sysselsätta sig: 

 

...det är mer frustration, att inte få göra något, att inte kunna tjäna nya pengar och att 

vara trött på fredagarna...(Man 56 år) 

 

I majoriteten av respondenternas svar kan vi utläsa att sysselsättning och struktur är något de 

värdesätter då det är ett återkommande tema. Långtidsarbetslöshet kan bidra till att de har 
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svårare att sysselsätta sig vilket kan förklara att de känner frustration. Vi kan här koppla till 

Bolinder (2006) som tar upp att arbetets funktion bidrar till att individen får tidsstruktur, 

social status, kontakter utanför hemmet, regelbundna aktiviteter och kollektiva mål. Ju högre 

individen värderar ett arbete desto sämre mår individen av att bli arbetslös Flera respondenter 

upplever även långtidsarbetslösheten som påfrestande i relation till att de har svårt att finna ett 

arbete med den tekniska utveckling som skett samt tempot på dagens arbetsmarknad: 

 

...tekniken tar över och mina typer av jobb försvinner. Behövs inte hemtjänsten längre? 

Ska allt datoriseras? Ska allt gå snabbt i en restaurang? Snabbmat över allt snart [...]  

allt ska gå så fort [...] man tror det är ungdomar och teknik som kan ta över allt på 

samma gång. Jag finns fortfarande och är inte redo för pension än. (Kvinna 53 år) 

 

 

Respondenterna uttrycker en frustration över att allt ska vara så effektivt idag, att allt ska gå 

så fort samt att mer och mer datoriseras och att det idag krävs att man ska kunna sköta en 

dator i arbetsuppgifterna. Vi tolkar detta som att våra respondenter har svårt att hänga med i 

den snabba utvecklingen som sker på dagens arbetsmarknad. Detta kan jämföras med den 

tidigare forskning som Sweet (2007) tar upp om att äldre har svårast att ta till sig den nya 

teknik som gjort sitt intåg under 2000-talet. Äldre är därför mer sårbara än yngre att finna ett 

nytt arbete när de blir arbetslösa. Äldre har också enligt Sweet införskaffat sig erfarenheter 

och socialt kapital från en tid som inte stämmer överens med dagens syn på arbetsmarknaden. 

Broady (1990) menar att strukturen i ett fält bestäms genom kampen mellan individers olika 

kapital som till exempel ekonomiskt- och kulturellt kapital. Vi tolkar respondenternas svar 

som att de känner sig i underläge i deras kulturella kapital gentemot ungdomar då de saknar 

den tekniska kompetens och utbildning som ungdomar besitter. Flertalet respondenter 

beskriver även att de tycker att det gamla kroppsarbetet försvinner mer och mer och ersätts av 

arbeten där du istället för att arbeta med kroppen ska kunna sköta datorer och maskiner. De 

beskriver också att de har svårt att hänga med i tempot, vilket de menar att yngre har lättare 

att behärska. När det gäller den ekonomiska upplevelsen av att vara arbetslös beskriver de 

flesta av våra respondenter att det inte påverkar nämnvärt, de lever i princip som de gjort 

innan arbetslöshetens inträde: 
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det påverkar inte vår vardag på något sätt, vi kan betala räkningar, mat och allt sådant 

och leva på ett bra sätt på de pengar vi har och som vi sparat undan. Jag har ett konto 

som jag haft i en trettio år snart som jag satt in pengar på från lönen och det är väl 

tilltaget för att leva ett bra och normalt liv. (Man 61 år) 

 

De flesta av respondenterna har liknande svar som citatet ovan när vi frågade om den 

ekonomiska påverkan av arbetslöshet, de beskriver att de har relativt god ekonomi genom att 

de har sparat genom åren. Dock påpekar ett par respondenter att den ekonomiska aspekten av 

arbetlöshet upplevs som betungande i form av att de inte kan hjälpa till lika mycket 

ekonomiskt som de vill. Jönsson och Starrins (2000)  menar att den ekonomiska påfrestningen 

är en belastning för de arbetslösa. Relaterat till repondenternas svar kan vi dra vissa 

kopplingar till denna forskning då ett par av respondenterna beskrev den ekonomiska 

påfrestningen av arbetslöshet som betungande. De flesta respondenter såg dock inte den 

ekonomiska påfrestningen som speciellt betungande. Jönsson och Starrin (2000) menar att 

ekonomiska påfrestningar kan leda till skamkänslor då ekonomi har en social dimension i 

form av att leva upp till sociala förväntningar att man ska klara sig själv. Detta kan vara en 

bidragande  orsak till att de flesta respondenter beskriver att de inte påverkas negativt av 

ekonomiska aspekter då det är ett känsligt ämne att prat om och att det kan leda till 

skamkänslor. Flertalet av respondenterna beskriver dock att de inte känner behov av att äga 

”skrytbilar” eller att spendera större summor pengar på resor eller liknande. Detta kan även 

vara en förklaring till att de flesta respondenter inte upplever ekonomin som påfrestande 

genom att de har ett bra sparkapital som de kan använda sig av.  

 
 

6.2 Strategier för att hantera långtidsarbetslöshet  
 

Den mest framträdande strategin respondenterna har för att hantera långtidsarbetslöshet är att 

de behåller liknande rutiner i vardagen som de hade när de arbetade: 

  

Jag äter fortfarande ostmacka och kaffe till frukost på samma tid som när jag jobbade. 

Likaså äter jag väldigt ofta lunch på samma tid så jag tror det sitter i du vet. Alla 

rutiner på något sätt. (Man 61 år) 

 

Både Bolinder (2006) och Loretto & Riach (2009)  menar i sin respektive forskning att arbetet 

ger en tidsstruktur, social status, kontakter utanför hemmet, regelbundna aktiviteter och 
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kollektiva mål. Vi kan dra paralleller till deras forskning då majoriteten av respondenterna 

uttrycker att de under sin tid som arbetslös har fått andra sätt än arbete att strukturera upp sina 

dagar med, bland annat genom ideellt arbete, promenera, lösa korsord, fixa med hus och 

trädgård och så vidare. Det respondenterna i första hand beskriver att de saknar är den sociala 

kontakten, då vänner och familj befinner sig på sina egna arbeten, men att de ändå uppfattar 

dagarna som mer meningsfulla när de sysselsätter sig med något som är på deras villkor och 

utifrån deras intressen. Ett flertal av respondenterna beskriver svårigheter i strategier med att 

finna ett jobb på grund av att de saknar högre utbildning: 

 

... jag läser inte sådant fint som du gör. Jag kan inte universitetsspråket eller sälja bilar 

eller hus. Jag är inte fin nog. Har inte rätt utbildning och kontakter, tjugo år i 

hemtjänsten rynkar andra branscher på näsan åt idag. Jag går på intervjuer hos 

personer i din ålder! Jag kan känna hur de ser ner på mig nästan, när de pratar om min 

bakgrund. (kvinna 53 år) 

 

Lindgren (2007) beskriver att Bourdieus begrepp kulturellt kapital bland annat införskaffas 

genom utbildning. I citatet ovan beskriver respondenten problemet med avsaknaden av högre 

utbildning som de menar att arbetsmarknaden kräver mer och mer idag. Detta är även något 

som fler respondenter uttrycker, utbildning är något som efterfrågas av arbetsgivare och de 

har därför svårare att finna ett arbete då de saknar högre utbildning. Detta kan tolkas som att 

respondenterna känner att deras praktiskt förvärvade kunskap inte tillskrivs lika högt värde 

som teoretisk utbildning. Respondenten ovan beskriver även att hon får gå på intervjuer hos 

personer som är mycket yngre än henne själv och att de nästan ser ner på henne. Det går med 

detta att dra paralleller till Bourdieus (1995) resonemang där han menar att ju längre ifrån 

individer befinner sig varandra i kulturellt- och ekonomiskt kapital desto mindre känner de att 

de har gemensamt. Respondentens svar kan tolkas som att hon upplever att hon har lite 

gemensamt med rekryterare, inte bara i ålder utan även i bakgrund. Broady (1990) beskriver 

att det sociala kapitalet utgörs av en individs kontaktnät. Respondenten ovan beskriver här 

problemet med avsaknaden av kontaktnät vilket försvårar för henne att finna ett nytt arbete. 

Detta kan tolkas som att respondenterna har skapat ett kontaktnät inom det arbetsfält de varit 

verksamma inom, därför kan de ha svårare att hitta arbeten inom andra yrkesområden då de 

saknar kontakter i andra yrkesområden. Ett flertal av respondenterna  tar också upp hur 

annorlunda arbetsmarknaden ser ut idag. De menar att man idag även behöver utbildning 
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inom de yrken som de har varit verksamma i, detta medför att en del respondenter upplever 

att det på dagens arbetsmarknad saknas plats för dem: 

 

Jag tror inte det finns plats för mig på dagens arbetsmarknad och jag tror inte vi gamla 

industriarbetare är desamma som dagens unga, utbildade industriarbetare. Vi är den 

sista i vår generation och det är inte lönt att lägga tid, energi och pengar på oss från 

staten känns det som. De väntar på att vi ska dö ut från arbetsmarknaden känns det 

som, så de slipper ta tag i oss och hjälpa oss… (Man 62 år) 

 

Bourdieu (1986) menar även att strukturen i ett fält bestäms av kampen mellan individers 

olika kapital. Relaterat till respondenternas svar tolkar vi detta som att de upplever att de 

ligger i underläge i kampen om kulturellt kapital med mer välutbildade ungdomar på 

arbetsmarknadens fält. Detta är även förenligt med det som Bourdieu (1995) skriver om 

hierarkiska ordningar i ett fält, respondenterna kan känna sig hierakiskt underlägsna 

ungdomar i form av kulturellt kapital. Bolinder (2006) skriver om att äldre arbetslösas 

informella kompetens inte värderas lika högt som formell kompetens av arbetsgivare och att 

de kan se yngre som mer produktiva än äldre. Citatet här ovan sammanfattar känslan som 

flertalet av respondenterna har när det gäller utsikterna för att finna ett arbete. De upplever 

sina möjligheter att få jobb inom tidigare yrke som ganska små. Detta kan bero på det som 

Bolinder beskriver, deras informella kompetens värdesätts inte lika högt som formell 

kompetens av arbetsgivare. De två mest återkommande alternativen om de inte kan finna ett 

arbete är att ta ut sin pension eller att försöka starta eget. Dock menar flera av respondenterna 

att det egna företaget i så fall ska fungera på ett tidsfördrivande sätt i första hand och ge dem 

en mening och struktur på sin vardag och inte som någon inkomstkälla. Detta kan ses som en 

strategi från respondenternas sida då de har svårt att finna ett arbete och lär då hitta andra 

lösningar för att hantera arbetslösheten. Några respondenter beskriver dock svårigheten i att 

starta eget då de har haft sin yrkeskarriär inom branscher där man har varit en del av en större 

industri eller produktion och det är svårt att starta en egen firma inom dessa yrkesområden:  

 

...det blir någon form av montering tror jag. Det är det jag kan. Men sådana jobb 

försvinner mer och mer från Sverige och förflyttas utomlands. Jag vet inte riktigt vad 

jag ska göra, jag kan inte starta eget, så jag måste försöka hitta något. (Man 61 år) 
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Bolinder (2006) menar att jobbförväntningar hänger samman med individuella faktorer så 

som utbildning, ålder och erfarenhet bland annat och att detta kan påverka chanserna till 

arbete. I respondenternas svar kan det utläsas att de ogärna vill lämna sitt tidigare 

yrkesområde vilket kan relateras till att de har lång erfarenhet inom sitt yrkesområde och 

därför känner sig bekväma inom samma typ av yrke. Bourdieu (1986) menar att de val som en 

individ gör i ett fält bedöms av andra individer i fältet genom om de är avvikande eller 

rättmätiga. Relaterat till detta kan vi förstå att respondenterna vill söka sig till de yrken som 

de varit verksamma inom större delen av sitt liv då det är vad som förväntas av dem av 

omgivningen. Broady (1990) menar även att individer kämpar på olika fält och försöker 

bemästra spelet på fältet. Återkopplat till respondenternas svar kan man förstå resonemanget 

utifrån att de försöker ta sig tillbaka till sin tidigare position som de har haft i 

arbetsmarknadens fält och som de har behärskat under lång tid som till exempel montör eller 

lokalvårdare.   

 

6.3 Formandet av yrkesidentiteter  
 

De flesta av respondenterna beskriver själva utifrån den yrkesgrupp som de tillhört innan de 

blev utan arbete: 

 

…jag är pappersbruksarbetare och varit så hela mitt liv. (Man 62 år)  

 

Loretto & Riach (2009) kom i sin forskning fram till att de äldre arbetslösa avfärdar en 

identitet som icke arbetande och att de kan anta en yrkesidentitet vid arbetslöshet. I relation 

till respondenternas svar kan det utrönas att det finns en känsla av yrkesidentitet hos dem. 

Flertalet beskriver en känsla av stolthet över det yrke de har utfört vilket kan sammankopplas 

med att de känner en yrkestillhörighet. Bourdieu (1986) menar med sitt habitusbegrepp att 

individer automatiskt socialiseras in i fält genom att de känner samhörighet med varandra då 

deras habitus stämmer överens. Kopplat till habitusbegreppet kan respondenternas känsla av 

yrkesidentitet förstås utifrån att de känner en samhörighet med andra individer som tillhör 

deras yrkesområde och att det skapas en yrkesidentitet i denna samhörighet. Alla respondenter 

uttrycker även att de vill återinträda i arbete och då främst inom det yrkesområde som de har 

varit verksamma inom vilket kan tolkas som att de har präglats av det habitus som de har 

skapat genom arbetsplatsen i relationen med andra individer.  
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De flesta respondenter beskriver även att de har fått lära sig vikten av arbete genom sina 

föräldrar: 

 

Jag fick lära mig vikten av pengar ändå, pappa och mamma var väldigt noga med att 

förklara hur det här med ekonomi gick till och så. Det var inga självklarheter om du 

tror det. Pappa var tydlig med att pengar inte växte på träd utan att det låg hårt, ärligt 

och regelrätt arbete bakom. (Man 61 år) 

 

Relaterat till Bourdieus habitusbegrepp så menar Broady (1990) att habitus skapas av bland 

annat uppväxtförhållanden och kollektiva minnen. I ovanstående citat kan vi se tecken på att 

respondenterna påverkats av uppväxtförhållanden då flera av dem beskriver att de har lärt sig 

av sina föräldrar vikten av pengar och att arbeta är ett sätt att göra rätt för sig. Dessa 

värderingar kan de sedan ha tagit med sig upp i vuxen ålder.  Något som också återkom i 

svaren från respondenterna är att de skiljer på ”jobb” och ”arbete”:  

 

Arbete är inte nödvändigt ont, utan rätt arbete är en del av dig. Mina barn klagar över 

skitjobb de haft och har, men det är inte arbete. Det är jobb. Jobb är något man går till 

för att överleva dagen ekonomiskt. Arbete för mig, som jag lärt mig, är något att vara 

stolt över. Som du kan se folk i ögonen när du talar om det. (Man 59 år) 

 

Flera respondenter beskriver lågkvalificerade arbeten som telefonförsäljare och 

restaurangbiträde som ”skitjobb”. Vi tolkar respondenternas svar som att de upplever att dessa 

”jobb” inte passar dem då de väver in stolthet i ett arbete, något som de uppfattar att jobb inte 

medför.  Detta kan jämföras med det som Aurell (2011) skriver om att den sociala identiteten 

definieras av en känsla av hemmahörande på både en individuell och kollektiv nivå, att 

definieras som de ”egna” inom en yrkeskår till exempel. Respondenterna kan på detta sätt 

identifiera sig inom en yrkeskår och avfärda yrken som de anser stå lägre än deras eget 

yrkesområde. Det är även möjligt att dra paralleller till det Bourdieu (1995) skriver om 

hierkiska ordningar inom ett fält. Respondenterna kan anse att deras tidigare erfarenheter och 

yrkesområden står i högre värde än vissa andra yrkesområden och avfärdar på så vis de lägre 

stående yrkesområdena. Detta förhållningssätt från respondenterna kan även ses som en 

strategi för att hantera långtidsarbetslöshet som tagits upp i föregående tema då det kan ses 

som en form av motstånd. Respondenterna kan använda dessa strategier för att uppvisa att de 
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känner en rättighet i vilka arbeten de ska söka och att de inte tar vilket arbete som helst. Som 

citatet här ovan visar tenderar även våra respondenter att betona att det är viktigt att vara stolt 

över sitt yrke, vilket de menar att de allra mest lågkvalificerade inte medför. En respondent 

beskriver att yrken som du kan vara stolt över som inte kräver högre utbildning eller är 

högavlönade försvinner mer och mer: 

  

Det är få yrken du kan vara stolt över om du inte läst vidare och har högavlönade 

arbeten. Stoltheten från min uppväxt att jobba på [...] som min pappa, lantbrukare eller 

liknande har försvunnit. Det är inte fint nog eller vad jag ska säga att jobba med 

kroppen. Du är fin nog när du är chef, jobbar inom tv och media, internet och mobiler 

mer. Många ser ner på de jobb som byggde det här landet. Er generation har inte 

samma respekt för det arbete min pappa lade ner. (Kvinna 53 år) 

 

Flera respondenter beskriver att ”kroppsarbeten”, arbeten som de har varit verksamma inom, 

idag inte är värda mycket på arbetsmarknaden vilket gör det svårare dem att finna arbeten 

inom yrkesområden som de har införskaffat sig kunskaper och erfarenheter inom. Det kan 

uppfattas som att de upplever att deras kunskaper och erfarenheter idag inte har lika hög 

status som de en gång haft. Detta kan återkopplas till Sweet (2007) då han menar att det under 

2000-talet har skett en betydande förändring i vilka kunskaper och erfarenheter som tillskrivs 

status. Han menar att äldre på dagens arbetsmarknad har kunskaper och erfarenheter som 

kommer från en tid som idag har lika hög status som när de började arbeta. Man kan även dra 

paralleller till Broadys (1990) beskrivning av Bourdieus begrepp symboliskt kapital, vilket är  

det som tillskrivs värde av sociala grupper. Utifrån detta resonemang kan respondenterna 

uppleva att deras symboliska kapital inte värdesätts högt av andra sociala grupper som till 

exempel högutbildade. Även flexibiliteten på dagens arbetsmarknad är något som bekymrar 

respondenterna: 

 

...idag är det en helt ny värld. Skrämmande värld. Jag kan inte längre söka jobb på ett 

enkelt sätt. Det är CV, internet, bemanningsföretag och rekryteringsföretag. Det är 

timmar, deltid, projekt och allt annat. Förr kunde man gå in och hälsa på någon man 

aldrig träffat och fråga efter jobb. Idag måste du ha en vän som känner en vän som 

känner en person för du ska få något... (Kvinna 53 år) 
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Majoriteten av respondenterna beskriver att när de kom ut på arbetsmarknaden för första 

gången så var det bara att be om ett arbete och de arbetade sina fyrtiotimmars veckor. De 

beskriver att de idag har svårt att hantera sättet att söka arbete och alla de typer av 

anställningar som finns samt den tekniska utveckling som skett. Detta kan kopplas till 

Hansson (2004) där hon i sin forskning kommer fram till att det på dagens arbetsmarknad 

krävs att individen är flexibel och kunna utveckla sin kompetens, den sistnämnda menar hon 

är näst intill obligatorisk på dagens arbetsmarknad. Respondenterna beskriver själva att detta 

är en svårighet för dem och vi kan förstå detta genom att dra paralleller till det Broady (1990) 

skriver om Bourdieus habitusbegrepp, att människors tankar, värderingar och handlingar – 

deras habitus, skapas i mötet med andra människors habitus i de sociala sammanhang som de 

befinner sig i. Respondenterna har varit fast förankrade på arbetsmarknaden längre än de har 

stått utan arbete vilket kan förklara att de känner en svårighet i att hantera den nya 

arbetsmarknaden eftersom de inte har behövt väva in det i deras habitus tidigare. Bourdieu 

(1986) tar upp att en individ måste omforma sitt habitus när individen hamnar i en ny social 

position för att anpassa sig i den nya positionen. Vi uppfattar det som att respondenterna inte 

har omformat sitt habitus, vilket dock inte är så konstigt eftersom de inte har varit i den nya 

sociala positionen lika länge som de har varit i sin gamla position. 

 

7. Slutdiskussion 
 

Vi kommer i detta avsnitt presentera de slutsatser vi kommit fram till i studien samt en 

redogörelse för de tre forskningsfrågor vi ställde i studiens början. Syftet med studien var att 

förstå äldre långtidsarbetslösas situation utifrån deras upplevelser av arbetslöshet och hur 

detta påverkar hur de konstruerar sin identitet. Diskussionen är nödvändig för att se om vi har 

fått svar på frågeställningarna. Vi kommer använda frågeställningarna som teman och 

sammanfatta och diskutera vår analys utifrån dessa. Slutligen följer en diskussion om vad som 

är intressant att forska vidare om i ämnet. 

 

7.1 Arbetets betydelse 

 

Loretto & Riach (2009) menar att arbete är en grundsten i hur vi konstruerar, definierar, 

omförvandlar och får ett sammanhang i vår egen- och andras identitet. Relaterat till Loretto & 

Riachs forskning kan vi se likheter då respondenterna betonar vikten av arbete och hur 
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karaktärstärkande arbetet är för dem själva. Det går dock inte att utesluta att respondenternas 

enhälliga syn på att arbete är viktigt och att man vill göra rätt för sig ekonomiskt kan ha 

påverkats av att det är så de vill bli uppfattade av omgivningen. Det är därför möjligt att andra 

respondenter kan ha en annan syn på arbete. Respondenterna beskriver även att det inte är det 

ekonomiska som är det viktigaste med ett arbete utan det är den sociala kontakten med andra 

personer utanför familjen som är viktig. Vi upplever att respondenterna ser arbetet som en 

källa till att knyta kontakter och på så sätt skapa ett nätverk av kontakter, förlusten av arbetet 

medför då att de får svårare att skapa dessa kontakter. I relation till Bourdieus begrepp socialt 

kapital kan respondenternas upplevelser av att förlora sitt arbete tolkas som att de får 

svårigheter att använda sitt sociala kapital. Majoriteten av respondenterna beskriver även att 

deras ekonomiska situation inte förändrats nämnvärt genom förlusten av arbetet utan att de 

lever liknande som de gjorde när de hade arbete. Det går dock inte att bortse från att 

respondenterna kan ha valt att svara på detta sätt på grund av att ekonomi är ett känsligt ämne 

att diskutera. Vi som forskare lär beakta att intervjuer har inslag av konfrontation då vi ställer 

frågor vilka kan vara besvärande för respondenterna att svara på vilket i sig kan påverka 

resultatet. Respondenterna ger också beskrivningen att de känner uppskattning för sitt arbete 

och genom att utföra arbetsuppgifter  känner de sig behövda i ett större sammanhang. Detta är 

något vi anser att man som handläggare på arbetsförmedlingen bör uppmärksamma hos denna 

kategori av arbetslösa när de ska utforma specifika insatser för dessa människor. 

Arbetsförmedling kanske då skulle fokusera mer på att försöka sysselsätta denna kategori av 

människor i liknande yrken som de varit verksamma inom exempelvis genom praktik då 

sysselsättning är viktigt för dem. På detta sätt kan de känna en gemenskap med de som arbetar 

på praktikplatsen då de kan ett liknande habitus som respondenterna     

 

Respondenternas svar påvisar också att Bourdieus fältteori är applicerbar, utifrån deras 

beskrivningar tolkar vi det som att att de känner en stark koppling till sin position som de har 

haft i arbetsmarknadens fält genom sitt yrke. Genom förlusten av arbetet har deras position 

förändrats viket kan förklara att de vill ta sig tillbaka till sin ursprungliga position och det i sig 

kan förklara en känsla av yrkesidentitet. Värt att uppmärksamma i studien är att alla 

respondenter värdesätter arbete högt om än inom yrkesområden som de har varit verksamma 

inom och samtliga respondenter vill återinträda i arbete. Denna inställning till att vilja arbeta 

kan grunda sig i deras socialt inlärda sätt att vara – deras habitus. Då det bland annat formas 

av värderingar i familjen och flertalet respondenter beskriver att de lärt sig av sina föräldrar 
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att man ska arbeta och göra rätt för sig. Inställning kan å andra sidan påverkats av att de har 

ett tryck från arbetsförmedlingen att söka arbete och återinträda i arbete vilket kan ha påverkat 

deras svar och det i sig resultatet.  

 

7.2 Strategier 
 

De strategier vi kunde urskilja hos respondenterna för att hantera långtidsarbetslöshet var att 

de använde sig av liknande rutiner som när de arbetade i form av att till exempel äta på 

samma tider som de gjorde när de arbetade. Vidare beskrev respondenterna en strategi i att de 

sökte arbeten inom samma yrkesområden som de varit verksamma inom. Andra strategier 

som framkom var att några respondenter funderade på förtidspension eller att starta eget. En 

annan form av strategi som uppkom i resultatet var motstånd då till exempel ett flertal 

respondenter förkastade att söka yrken som de ansåg vara ”jobb”. De beskrev att jobb var 

något yngre människor tog för att komma in på arbetsmarknaden och för att överleva 

ekonomiskt, de beskrev bland annat telefonförsäljare som ett ”jobb”. För dem var det av vikt 

att istället ha ett ”arbete” vilket de menade var laddat med stolthet och något mer än en källa 

till inkomst. Utgår man från Bourdieus fältteori kan detta motstånd förklaras i att 

respondenterna kan uppleva att jobb är en lägre postition på arbetsmarknadens fält än det 

arbete de tidigare haft och därför avfärdar de en sådan position. Bordieu menar i sitt 

habitusbegrepp att individer måste omforma sin strategi när de hamnar i en en ny social 

position för att hantera det nya tillståndet. Utifrån detta kan vi tolka respondenternas svar som 

att de skapar ett motstånd som strategi i den förändrade positionen som arbetslöshet medför. 

Vi kunde i resultatet även urskilja att respondenterna hade störst svårigheter i att skapa 

strategier för att hantera teknikutveckling och tempot på dagens arbetsmarknad. Detta går att 

jämföra med Sweet (2007) där han kommer fram till liknande resultat i en studie i USA. I 

denna studie har vi endast frågat respondenterna själva om vilka strategier de har för att 

hantera arbetslöshet vilket har gett svar på individuell nivå och det kan inte ses som 

generaliserade resultat. Det ska påpekas att detta inte ger en helhetsbild av vilka strategier 

som finns tillgängliga då verktyg och kunskap för strategier i första hand finns högre upp i 

hierarkin och det är genom arbetsförmedlingens insatser och investeringar som de mest 

framträdande strategierna kan skapas för de arbetslösa. Det skulle därför behövas en mer 

omfattande studie av Arbetsförmedlingens strategier för denna kategori av arbetslösa för att få 

en helhetsbild, vilket inte har varit möjligt i denna studie. 

 



Magnus Mjörnman 

Mick Olgerfelt 

 

 

 

38 

 

Vi anser att man måste börja uppmärksamma denna kategori av arbetslösa för att inte förlora 

en stor kunskapsmassa som de ändå besitter. Vi finner det också märkligt att man inte lägger 

mer resurser på att försöka få ut denna kategori av arbetslösa i arbete då vi enligt staten måste 

höja pensionsåldern för att klara försörjningen av de äldre.  

 

7.3 Formandet av yrkesidentiteter 
 

Reultatet visar att respondenterna knyter an till en yrkesidentitet då de själva beskriver sig 

som montörer,  pappersbruksarbetare städare, och inom hemtjänsten. Resultatet kan förstås 

utifrån att respondenterna har varit verksamma inom dessa yrken under en längre tid och de 

kan således knyta an till en yrkesidentitet ur ett kollektivt sammanhang eftersom de kan känna 

en tillhörighet till en yrkeskår vilket även Aurell (2011) påpekar. Formandet av 

yrkesidentiteter kan även förstås utifrån Bourdieus habitusbegrepp då en indivds habitus 

skapas av sociala erfarenheter och kollektiva minnen (Broady 1990). Respondenternas känsla 

av yrkesidentitet kan då ha skapats i det sociala samspelet med andra individer i deras 

yrkesområde. Vidare visar resultatet att respondenterna värdesätter kroppsarbeten vilka de 

uppfattar har låg status på dagens arbetsmarknad och som gör det svårare för dem att finna ett 

arbete. Vi anser att man inom Arbetsförmedlingen kanske bör lägga mindre energi på att 

försöka få ut denna kategori av arbetslösa i vilket arbete som helst. Som vi har sett genom 

studien avfärdar respondenterna de mest lågkvalificerade yrkena som till exempel 

telefonförsäljare. De borde kanske istället lägga ett större fokus på att identifiera de 

värderingar och uppfattningar som finns hos denna kategori för att utforma lämpliga insatser, 

vilket vi anser att vår forskning nu har bidragit med. Alternativt lär de försöka finna strategier 

och insatser som minskar motståndet hos denna kategori av arbetslösa.      

 

7.4 Metodkritik  och framtida forskning 

 

Denna studie har relativt få undersökningspersoner vilket kan ha påverkat resultatet, det går 

inte att utesluta att resultatet skulle kunna se annorlunda ut om antalet undersökningspersoner 

utökades. Resultatet kan även se annorlunda ut om man väver in kriterier som geografisk 

spridning och genusperspektiv. I denna studie är de flesta av respondenterna från samma 

geografiska område vilket mycket väl kan ha påverkat resultatet. Även en komparativ studie 

mellan två kommuner kunde ha gett ett annat resultat. Dessa kritiska perspektiv kan vara av 

vikt att beakta i framtida forskning i ämnet. 
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Det hade varit intressant att gå vidare med denna studie och då fokusera på vilka insatser 

denna kategori av arbetslösa skulle anse som effektiva utifrån deras perspektiv. Det hade även 

varit intressant att gå vidare från den här studien till att göra en studie där man har fokus på 

arbetsgivarens perspektiv. Hur resonerar man kring denna kategori av arbetslösa? Av vilka 

anledningar låter man bli att anställa de här individerna? Är det på grund av åldern eller brist 

på utbildning och förmåga att ta till sig ny teknik? Eller finns det rent utav ingen direkt 

anledning att den här gruppen inte får ett nytt arbete, utan att man anställer de som är mest 

lämpade, oavsett ålder och erfarenhet? Det skulle även vara intressant att basera studien 

utifrån handläggare på arbetsförmedlingen för att se hur de resonerar kring denna kategori av 

arbetslösa. Det skulle då vara intressant att jämföra denna studies resultat med en sådan studie 

för att se om de olika perspektiven skiljer sig åt och hur man skulle kunna arbeta för att 

minska långtisarbetslösheten i denna kategori av arbetslösa. 

 

Man kan även lyfta frågan till en högre nivå och fråga politiker varför inte fler insatser görs 

till äldre som varit arbetslösa en längre tid. Att man prioriterar ungdomsarbetslöshet är i sig 

inte uppseendeväckande då ungdomar är den största arbetslöshetsgruppen, däremot är 

avsaknaden av insatser till äldre långtidsarbetslösa bekymmersam. Varför är man från 

politiskt håll så ovilliga att satsa pengar på att ta tillvara på den kunskap som de här 

individerna ändå bär med sig från ett långt yrkesliv?  
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9. Bilaga 
 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 
 Ålder 

 Bakgrund 

 

 

 

Tema 1 – Uppväxt/bakgrund 

 

 Hur såg din uppväxt ut? (Klass)  

 Vad hade dina föräldrar/vuxna runt dig för sysselsättning? 

 När fick du ditt första arbete? 

 Vilka yrken har du varit verksam inom? 

Tema 2 – Arbetslöshet 

 

 Hur blev du arbetslös? Hur länge har du varit arbetslös? 

 Deltar du i någon insats från arbetsförmedlingen? Om inte, skulle du vilja? Om du 

deltar hur upplever du insatsen? Hur ser du på stödet från arbetsförmedlingen att finna 

ett arbete? 

 Söker du specifika jobb eller är du bred i ditt jobbsökande? Vilka yrken söker du? 

 Hur ser du på att vara arbetslös? 

 Vad betyder arbete för dig? 

 

Tema 3 – Ekonomi 

 

 Hur försörjer du dig idag? 

 Hur har arbetslösheten påverkat din ekonomi och livsstandard? 

 Vad är största skillnaden ekonomiskt sett när du arbetade kontra nu när du är 

arbetslös? 

 

Tema 4 – Personliga relationer/identitet 

 

 Hur har arbetslösheten påverkat din familj/vänner/omgivning 

 Kan du märka någon/några ändrade inställningar till dig från omgivningen nu när du 

är arbetslös mot när du arbetade? 

 Hur har synen på dig själv förändrats när du blev arbetslös mot när du arbetade?  

 Hur hanterar du arbetslöshet? Hur ser du på att vara arbetslös på dagens 

arbetsmarknad?  
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Tema 5 – Utveckling, framtid och arbetsmarknad 

 

 Vilka skillnader ser du på arbetsmarknaden idag mot när du började arbeta?  

 Hur ser du på framtiden? Pension? Arbeta längre än 65? 

 Vad ser du som svårast att vara arbetslös? Vilka utmaningar finns det för dig på 

arbetsmarknaden? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


