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Sammanfattning 
Syftet med den här studien var att undersöka upplevelser och erfarenheter rörande 
långtidsarbetslöshet, hos personer i åldern 55-64 år i Söderhamns kommun. Detta genom 
frågeställningar rörande upplevelser utifrån situationen som arbetslös, omgivningens stöd och 
bemötande och dess påverkan för individens möjlighet att återgå till arbete, samt inställning 
och möjligheter till en yrkesverksam framtid. Undersökningen genomfördes med tre 
kvalitativa intervjuer, vilka inspirerades av explorativ intervjumetodik. Dessa intervjuer 
utgick från teman i form av bakgrund – från arbete till arbetslöshet, aktuell situation – utifrån 
innebörden av att ha ett arbete och arbetslöshetens verkan, stöd och bemötande, framtiden – 
synen på en yrkesverksam framtid, aktivitet och möjligheter. För att vidare tolka det 
empiriska materialet, relaterades detta till tre teorier; attributionsfel, handlingsstrategier och 
socialt kapital i brukssamhällen. 
 
Resultatet och analysen möjliggjorde slutsatser som visade att gemenskap var den mest 
betydande delen med att ha ett arbete, och det som saknades mest i arbetslösheten. Vikten av 
gemenskap har förklarats utifrån teorierna om socialt kapital i bruksamhällen, och genom 
detta går det att förstå behovet av gemenskap. Informanterna har vidare sökt sig till annan 
form av gemenskap än den arbetslivet kan ge, vilket kan anses innebära trygghet för 
individen. Denna gemenskap kan även innebära upprätthållande av försvar, som kan anses 
missgynnande för att komma ur arbetslösheten. 
 
Studien har även visat att informanterna är negativt inställda i relationen till 
Arbetsförmedlingen, då myndigheten inte anses vara ett stöd, utan en kontrollmyndighet. 
Detta kan anses bero på att de två parterna agerar utan samarbete. Upprätthållandet av den 
negativa synen på Arbetsförmedlingen kan dels bero på myndighetens agerande och 
tillskrivningar av attributionsfel gentemot informanternas ålder, dels kan det bero på 
informanternas förväntningar på Arbetsförmedlingen. När dessa inte uppfylls ifrågasätter sig 
informanterna myndighetens användbarhet.  
 
Studien har också visat att informanterna inte tror sig ha någon möjlighet att få ett jobb i 
framtiden, dels på grund av upplevt hög ålder och dels på grund av att det anses att det inte 
finns några arbeten i kommunen. Dessa inställningar kan ses som försvar, som leder till att 
informanten pendlar mellan aktivt- och passivt handlande. Pendlingen utgörs således av en 
process av maktlöshet – försvar – motivation – beteende – misslyckande, som vidare 
upprätthåller arbetslöshet. Ytterligare en bidragande orsak anses vara normer i 
brukssamhället, som främjar individens passivitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: arbetslöshet, långtidsarbetslöshet, äldre arbetslösa, Söderhamns kommun, 
brukssamhälle, socialt kapital, attributionsfel, handlingsstrategier. 
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Abstract 
The aim of this study was to examine experiences related to long-term unemployment, of 
people aged 55-64 years in Söderhamns municipality. This was based on issues relating to 
experiences based on the situation as unemployed, environmental support and treatment and 
its impact on the individual's ability to return to work, and attitude and opportunities for a 
professional future. The survey was carried out with three qualitative interviews, which were 
inspired by an exploratory interview methodology. These interviews were based on themes in 
the form of backgrounds - from work to unemployment, the current situation - based on the 
significance of having a job and unemployment effect, support and treatment, the future - the 
perception of a professional future, activity, and opportunities. In order to further interpret the 
empirical material, that was related to three theories; attribution error, action strategies and 
social capital in service communities. 
 
The results and analysis enabled conclusions showed that the solidarity was the most 
important part of having a job, and what was lacking most of the unemployment. The 
importance of the solidarity has been declared on the basis of theories on social capital in 
service communities, and from this it is possible to understand the need for solidarity. 
Informants have also sought to another form of solidarity than the working life can provide, 
which can be considered as security for the individual. This community can also mean the 
maintenance of the defence, which can be considered a disadvantaged to get out of 
unemployment. 
 
The study has also shown that the informants are opposed in relation to the employment 
service, the authority is not considered to be an aid, but an inspection. This can be attributed 
to the two parties act without cooperation. The maintenance of the negative perception of 
employment may partly depend on its behaviour and attributions of attribution error against 
the informant’s age, and it may be due to the informants' expectations of the employment 
service. When these are not met, the informants question the authority’s usability. 
 
The study has also shown that the informants believe that they have no chance of getting a job 
in the future, partly because of the experienced old age, and partly because it’s considered that 
there are no jobs in the municipality. These attitudes can be seen as defence, leading to the 
informants oscillate between active and passive behaviour. Commuting is thus a process of 
powerlessness - defence - motivation - behaviour - failure, which further maintains 
unemployment. Another contributing factor is considered to be standards in service society, 
which promotes individual passivity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: unemployment, long-term unemployment, older unemployed, Söderhamns 
municipality, service society, social capital, attribution error, action strategies. 
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Förord 
 
Arbetet med den här studien har varit otroligt givande på många olika sätt, och jag har fått 
behållning som jag kommer att bära med mig under lång tid. Det har bitvis även varit ett 
frustrerande arbete, då jag fastnat någonstans och inte vetat hur jag ska komma vidare.  
 
Att genomföra studien har inte varit möjligt utan alla dem som på något sätt varit inblandade i 
mitt arbete. Jag vill först och främst tacka de tre informanterna, som så generöst och självklart 
ställde upp och delade med sig så mycket av sig själv. Utan dessa har arbetet inte gått att 
genomföra. 
 
Vidare vill jag tacka familj, vänner och bekanta som engagerat sig helhjärtat i att hjälpa till 
med både små och stora detaljer, och som med sin närvaro möjliggjort arbetet med studien. I 
detta ska personal på Söderhamns Stadsbibliotek ha ett särskilt tack för att de fixat och trixat 
med allt möjligt för att hjälpa till. 
 
Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Fereshteh Ahmadi, som har stöttat mig i 
arbetet genom att på ett flexibelt tillvägagångssätt ge feedback och stöd i arbetet, och på så 
sätt även manat till nya infallsvinklar. 
 
 
Jessica Axling 
Söderhamn, juni 2009 
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1. Inledning 

Att ha ett arbete innebär kanske först och främst en möjlighet till försörjning. Det finns 
resurser att fylla delar i vardagen som människor i Sverige tolkar som basala behov, såsom att 
kunna äta, att ha en plats som kallas hem, eller att kunna unna sig exempelvis en resa, att ha 
en bil eller ett köpa par nya skor. Att ha ett arbete kan även innebära att individen upplever 
meningsfullhet, att denne har en specifik uppgift och funktion är viktigt för att helheten i ett 
samhälle där resurser delas, ska hålla ihop. Normer och regler i Sverige bidrar till en attityd 
som innebär att det är något fult och oönskat att leva på andra människors resurser, och 
troligtvis är detta ytterligare en orsak till vikten av att ha ett arbete (jmf. Ahrne m.fl., 2003:59-
65). I och med att en individ bidrar med sin del till samhällets helhet, kan det anses att denne 
även ingår i gemenskapen inom olika sociala nätverk, och genom detta upplever en form av 
trygghet och bekräftelse (ibid.). För den individ som ofrivilligt saknar arbete fattas dessa delar 
i livet, och oavsett hur individen berörs av detta så bör det gå att hävda att det som arbetslös 
inte tar sig igenom vardagen helt opåverkad av arbetslösheten. Vidare kan det även hävdas att 
det ligger i allmänhetens intresse att främja allas delaktighet i att arbeta och på så sätt bidra till 
samhällets underhåll och utveckling.  
 
I dagsläget är debatten om arbetslöshet högst aktuell i Sverige. Rådande ekonomiskt krisläge 
och medföljande lågkonjunktur har lett till att en stor del arbetsgivare varslar personal, eller 
till och med stänger ned sina verksamheter (jmf. Regeringen, 2009:67-75) I och med LAS, 
lagen om anställningsskydd (SFS, 1982:80) tvingas de som börjat arbeta senast på 
arbetsplatsen att gå först vid varsel, och kanske är det detta som gör att aktuell debatt främst 
kommit att handla om ungdomsarbetslösheten framför övriga arbetslösas situation. Det anses 
vara den yngre arbetskraften i åldrarna 15-24 år, som först och främst hotas av att drabbas av 
arbetslöshet, och som behöver fokuseras i sammanhang där förslag till effektiva åtgärder och 
hantering av denna skapade kategori människor kan mynna ut i positiv förändring (jmf. 
Regeringen, 2009:67-75). Enligt Arbetsförmedlingens prognos (Arbetsförmedlingen, 
2009A:6) gällande arbetsutsikter för år 2009 och 2010, är det ett antal grupperingar som anses 
vara mer utsatta för omfattande problem med att få ett arbete under denna tidsperiod. De 
grupperingar som innefattas är personer under 25 år, personer med invandrarbakgrund, 
lågutbildade personer, funktionshindrade personer, individer över 55 år, samt individer som 
omnämns som strukturarbetslösa1 med låg utbildning.  
 
Den kategori arbetslösa människor som denna studie kommer att fokusera på, är den grupp 
som har en ålder över 55 år gemensamt. Intresset för denna grupperings situation bottnar i en 
förförståelse om att dessa individers situation glöms bort eller inte tas på lika stort allvar som 
andra grupperingar, då de har kortare tid kvar i yrkesverksamhetens kontext än övriga utsatta 
grupper. De år som för dessa personer kunde vara yrkesverksamma, innefattar lika mycket tid 
som för hos övriga människor, och i och med detta – tid att känna och uppleva. Kanske är det 
även så, att denna grupp generellt känner högre krav att vara produktiva än en yngre 
befolkning. Kanske finns en vilja och önskan att kunna utnyttja de få återstående åren innan 
pensionen inträder, till att känna delaktighet i arbetslivet. Allmänhetens bristande intresse för 
denna grupp kan genom antagande, baseras på att personer i denna grupp bör vara nöjda över 
det de tidigare åstadkommit yrkesmässigt. Risken att bli arbetslös är större för den yngre 
arbetskraften än den arbetskraft som passerat en ålder av 55. Däremot har senare nämnda 
                                                 
1 Strukturarbetslöshet innebär enligt Nationalencyklopedin (NE, sökord strukturarbetslöshet, 2009): ”arbetslöshet 
som kan hänföras till under längre tid kvarstående skillnader i arbetskraftsefterfrågans och arbetskraftsutbudets 
sammansättning avseende region, bransch, yrke eller utbildning” . I detta sammanhang tolkas innebörden av 
strukturarbetslöshet som beroende av brist på arbetstillfällen då Arbetsförmedlingen (2009) lyfter fram att denna 
gruppering främst finns inom industriyrken. 
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kategorin svårare att få en anställning än vad yngre personer har (Bolinder, 2006:5). Detta kan 
anses lämna en fråga kvar att ställa till de arbetslösa människor som passerat 55 år, hur 
upplevs ålder i kombination med arbetslösheten? 

1.1 Problemformulering 

Det antagande som intresset för situationen hos långtidsarbetslösa personer över 55 år baseras 
på, är att den äldre generationen arbetslösa glöms bort i debatten gällande arbetslöshet i 
Sverige, och även vad gäller praktiska resurssatsningar. Valet att studera denna kategori 
människor som lever i Söderhamns kommun grundas på en förförståelse om bland annat 
ortens mer eller mindre urholkade arbetsmarknad. Detta i kombination med tendenser till 
kvarlevor av gammal bruksmentalitet bland invånarna, finns en förhoppning av att ytterligare 
kunna nyansera arbetslöshetens paradigm. Denna studies mening är att belysa olika 
förutsättningar för hantering av arbetslöshet hos dessa individer, och på så sätt lämna ett 
bidrag till ett forskningsområde som förhoppningsvis kommer att få mer uppmärksamhet i 
framtiden.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka upplevelser och erfarenheter rörande 
långtidsarbetslöshet, hos personer i åldern 55-64 år i Söderhamns kommun. Ansatsen baseras 
på att belysa tre informanters upplevelser och förutsättningar för hanteringen av att vara 
arbetslös i ett brukssamhälle med hög arbetslöshet.  

1.3 Frågeställningar 

 
• Hur upplever informanterna sin situation som arbetslös? 
• Vilket stöd och bemötande upplever informanterna från sin omgivning, och hur 

påverkar detta informanternas möjlighet till att återgå till arbete? 
• Hur ser informanterna på en yrkesverksam framtid, vilka möjligheter och mål upplevs 

realistiska? 

1.4 Avgränsningar 

Den här studien avgränsas främst genom att den riktar sig mot informanternas beskrivna 
upplevelser och erfarenheter, och det empiriska materialet innefattar även avgränsningar i 
form av att detta utgörs av tre personer som bor i Söderhamns kommun, är mellan 55 och 64 
år, samt långtidsarbetslösa. Avgränsningen i antal personer har gjorts utifrån att det ansetts 
vara tillräckligt för en studie i denna omfattning, detta gäller även valet av kommun för att 
studera inverkan av teorier gällande brukssamhällen. Avgränsningen gällande kriterierna för 
informanterna grundas i att arbetslöshet är ett brett område. Det har därför ansetts viktigt att 
begränsa detta till att gälla en åldersgrupp, och som i detta fall även har en längre tids 
erfarenhet av arbetslösheten i och med att de är långtidsarbetslösa. Avgränsningar gällande 
teoretisk ansats för analys har på grund av studiens omfattning begränsats till tre teorier. 
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1.5 Definitioner 

Definitioner av begrepp som kan anses relevanta för förståelsen av denna studie har tolkats 
och beskrivits enligt följande; 
 
Arbete; avlönat förvärvsarbete. 
Arbetslös; individ som är ofrivilligt utan förvärvsarbete och söker efter sådant. I denna studie 
innefattar det även personer som ingår i någon form av åtgärdsprogram på grund av 
arbetslösheten. 
Långtidsarbetslös; individ som har varit arbetslös över sex månader i följd. 

1.6 Disposition 

I nästkommande kapitel bakgrund, presenteras Söderhamns kommun kort, och därefter 
underlaget till att kommunen omnämns som ett brukssamhälle. Därefter beskrivs arbetet med 
uppsatsen olika delar i metodkapitlet. Tidigare forskning utgör innehållet i följande kapitel, 
vilket innebär en presentation av vald forsknings huvudsakliga delar. Följande kapitel redogör 
för studiens teoretiska ansats, där teorierna som utgjort stöd i tolkningen av empirin, 
sammanfattas. Därefter kommer ett kapitel som presenterar studiens resultat, och den analys 
som gjorts utifrån materialet. Studien avslutas genom kapitlet diskussion och egna 
reflektioner, som inleds med slutsatser, för att vidare relatera dessa till tidigare forskning, som 
följs av generell reflektion med förslag till vidare forskning.  
 

2. Bakgrund 

2.1 Söderhamns kommun, arbetsmarknadens bakgrund och aktuell situation 

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län, och har en befolkningsmängd som under mars 
2009 uppgick till 25 910 invånare (SCB, 2009). Söderhamn har varit en industristad sedan 
början på 1600-talet, och från mitten av 1800-talet var det skogsindustrin som stod för den 
största produktionen (Söderhamns kommun, 2008). Med tiden minskade denna produktion på 
grund av att Söderhamns anläggningar ansågs vara för små ur lönsamhetssynpunkt (Isaksson, 
2008). 1945 etablerades flygflottiljen F15 i Söderhamn, och förutom denna arbetsplats var det 
träförädling, skogskemi och maskinföretag som utgjorde den största delen av stadens 
näringsliv (ibid.). Från denna tidsperiod expanderade skogs- och tillverkningsindustrin, och 
större företag inom industrisektorn såsom Kockums och LM Ericsson, utgjorde en stor del av 
kommunens näringsliv fram till 1970-talet (ibid.). 
 
Därefter började industrins framgångar dala och ett flertal företag lade ned eller minskade sina 
verksamheter successivt. Även verksamheter såsom flygflottiljen samt stadens akutsjukhus 
lades ner under 1990-talet. Efter denna negativa historik med avvecklingar fick Söderhamn 
statligt stöd till arbetstillfällen i såsom delar av PRV, och det gavs även bidrag för att etablera 
andra verksamheter i staden (ibid.). Trots försök genom åren, att på olika sätt motverka en 
urholkning av arbetsmarknaden i kommunen, råder hög arbetslöshet. 
 
Enligt Arbetsförmedlingens statistik (2009B) för 2008 över arbetslöshet bland den svenska 
befolkningen i åldrarna 16-64 år, är detta fördelat på 2,5 procent arbetslösa personer, samt 1,2 
procent arbetslösa i program med aktivitetsstöd. För Söderhamns kommun presenteras 
siffrorna 4,1 procent av invånarna som arbetslösa, och 2,8 procent i program med 
aktivitetsstöd, vilket ger den högsta totala arbetslöshetssiffran av samtliga kommuner i 
Gävleborgs län (ibid.). Inför studiens färdigställande har det inte varit möjligt att få tag i 
aktuella uppgifter om hur stor andel arbetslösa personer mellan 55-64 år, det finns i 
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Söderhamns kommun. Andelen arbetslösa inom kategorin för Gävleborgs län år 2008, är dock 
16,5 procent av den totala andelen arbetslösa personer (Arbetsförmedlingen, 2009C:16). 
 

3. Metod 

Syftet med studien är att undersöka upplevelser och erfarenheter, och utifrån detta har 
kvalitativ metod (jmf. Holme & Krohn Solvang, 1997:14) valts för genomförandet av studien. 
Insamlandet av empiriskt material har skett genom tre intervjuer, som har inspirerats av 
explorativ intervjumetodik (jmf. Kvale1997:94).  Anledningen till valet av den kvalitativa 
metoden är att empiri från exempelvis intervjuer, upplevs personligen som mer nyanserad än 
det underlag kvantitativa metoder (ibid.) skulle kunna representera i en studie som denna. 
Informanterna kan bidra med en egen sanning på ett annat sätt än vad som är möjligt i 
exempelvis en enkätundersökning. I den här studien kan det därför anses att verkligheten 
finns hos den enskilde informanten och inte hos genomsnittet arbetslösa i den här kategorin. 
Kvantitativa studier skulle kunna visa hur exempelvis långtidsarbetslösa personer över 55 år i 
Söderhamn upplever sin situation utifrån att det går att generalisera resultat om hur dessa 
människor ser på sin situation med utgångspunkt i olika aspekter. Det kan i ett sådant fall 
däremot inte anses finnas någon möjlighet att ”skrapa på ytan” för att få fram unika 
erfarenheter som bas för studien och vidare nyansering av detta. Den kvalitativa metoden 
möjliggör att det går att skapa en djupare förståelse av empirin (jmf. Holme & Krohn 
Solvang, 1997:99).  
 
Kvale (1993:40) beskriver forskaren som ett flexibelt undersökningsinstrument. Detta har 
känts igen och har upplevts speciellt spännande i den här studien. Med just ovanstående 
argument för den kvalitativa undersökningsmetoden, har informanterna inte berättat och 
fokuserat på det som inledningsvis mer eller mindre förväntades, utan de har fokuserat på helt 
andra områden. Exempel på detta är bemötande från omgivningen utifrån den situation som är 
basen till att informanterna hamnat i en kategori, såsom arbetslöshet och ålder. Informanterna 
har inte uttryckt något speciellt om bemötande från omgivningen generellt, istället har de talat 
om relationen till Arbetsförmedlingen i högre grad än förväntat. 

3.1 Urval 

Urvalet av informanter till studien består av tre personer som uppfyller kriterierna för studien, 
det vill säga långtidsarbetslösa personer i åldern 55-64 år, som bor i Söderhamns kommun. 
Antal informanter har valts utifrån studiens syfte (jmf. Kvale, 1997:97-99). Då erfarenheter 
och upplevelser kan anses vara högst subjektiva, har det för denna studies omfattning upplevts 
vara tillräckligt med det begränsade antalet informanter och ändå få en enligt egen åsikt, god 
kvalitet i det empiriska materialet. Intentionen bakom själva urvalsprocessen av informanter 
var inledningsvis att be Arbetsförmedlingen om hjälp med att förmedla kontakt med personer 
som passar in i kriterierna för studien. Dessvärre kunde detta inte ordnas av 
Arbetsförmedlingen inom tidsramen för studien och därför ställdes en förfrågan om 
informanter som representerar ovanstående kriterium, till vänner och bekanta. I och med detta 
skapades kontakt med två kvinnor och en man som var intresserade av att ställa upp i studien.   

3.2 Intervjuerna 

Utifrån att studiens syfte bygger på ett empiriskt material som är baserat på upplevelser och 
erfarenheter så har det inte varit möjligt att i förväg veta vad informanterna har att berätta. Av 
den anledningen valdes explorativa intervjuer (jmf. Kvale, 1997:91-95) som inspiration för 
intervjuerna. Detta öppnar för en djupare beskrivning från informanten, eftersom detta 
utesluter förberedelse av tydligt strukturerade frågor. I och med detta har informanterna själva 
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styrt innehållet i intervjuerna mer öppet. Den strukturering som förberetts inför intervjuerna är 
ett antal områden eller teman (jmf. Kvale, 1997:85) som ansetts relevanta för att få en bild av 
på vilket sätt informanten beskriver hur det varit, hur det är samt vad som förväntas inför 
framtiden (se bilaga). De teman som utformades var bakgrund – från arbete till arbetslöshet, 
aktuell situation – utifrån innebörden av att ha ett arbete och arbetslöshetens verkan, stöd och 
bemötande, framtiden – synen på en yrkesverksam framtid, aktivitet, möjligheter. Med 
utgångspunkt i dessa teman som förväntades rikta innehållet mot studiens syfte, fick 
informanterna tala fritt. Beroende på vad som framkom under intervjuerna fick de öppna 
frågor (jmf. Ely m.fl., 1993:74) som formulerats såsom ”hur upplever du…”, för att på så sätt 
främja en fördjupad berättelse inom de områden som verkade vara viktiga för den enskilde 
informanten. Detta har även underlättat det faktiska fåtalet situationer då tystnad infunnit sig.  
 
Intervjuerna som genomförts har tagit mellan 30-60 minuter att genomföra, och informanterna 
har själva fått bestämma plats för intervjun. Genom detta har det funnits en förhoppning om 
att öka bekvämligheten i situationen, och på så sätt främja uttrycket för informantens 
upplevelser och erfarenheter. Intervjuerna spelades in på band, något som förklarats innan 
intervjuerna för deltagarna. Ingen av informanterna uttalade någon ovilja eller obehag inför 
detta. Inspelningarna överfördes ordagrant med både tal och tystnad efter varje intervju till 
datorns ordbehandlare och bildade således en textmassa. I kontakten med informanter och vid 
nyttjandet av det empiriska materialet har det tagits noggrann hänsyn till de forskningsetiska 
aspekter som är grundläggande för studier som denna. 

3.3 Etiska aspekter 

Arbetet med intervjuerna har baserats på de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 
(2002:6-14) tagit fram för forskning inom humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. 
Detta då de etiska aspekterna omkring informanternas deltagande, anses vara högst viktiga för 
en studie som denna. I denna samling finns fyra huvudkrav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (ibid.).  
 
Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002:7) har tillämpats genom att informanterna fick 
muntlig och/eller skriftlig information om det sammanhang studien bedrivs ur såsom 
information om vilken utbildning som föranleder studien, vilken nivå studien har och så 
vidare. Vidare informerades informanterna om studiens syfte, hur det var tänkt att intervjun 
skulle genomföras, hur materialet skulle användas, hur teorier skulle vara en del i analysen 
och så vidare. Med andra ord nämndes samtliga detaljer som planerats inför studiens 
genomförande. Informanterna informerades även, som ovan nämnts, att intervjun skulle 
spelas in på band, samt att deltagandet i studien på alla sätt är frivilligt, och att det är en 
rättighet att när som helst avbryta medverkan. Det informerades även om att det är en rättighet 
att låta bli att svara på frågor under intervjun, detta naturligtvis utan att behöva argumentera 
för det valet. 
 
Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002:9) tillämpades vid kontakt med informanterna, som 
genom muntligt samtycke ställde upp på att ingå i studien, efter informationen de tagit del av 
gällande studien. 
 
Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002:12) har varit, och är fortfarande, aktuellt för 
studien. Information om att all kontakt med informanterna innefattas av detta krav gavs under 
första kontakt med den enskilde. Mer konkret har detta krav uppburit ett löfte om att 
information som skulle kunna identifiera vem som står bakom det empiriska materialet 
stannar hos mig som författare till studien, så långt detta är möjligt. Det innebär inte enbart 
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muntlig eller skriftlig information i råmaterial, utan även i studiens presentation i form av 
resultatredovisning. Av den anledningen har exempelvis informanternas faktiska ålder 
uteslutits. Samtliga delar ur det empiriska materialet har även bevarats säkert från 
utomstående, och det råmaterial som finns, kommer att förstöras efter studiens 
färdigställande.  
 
Nyttjandekravets (Vetenskapsrådet, 2002:14) innebörd har informanterna informerats om, och 
detta innebär att det material som informanterna bidragit med enbart kommer att användas i 
denna studie, och inte till något annat. 

3.4 Bearbetning av materialet 

Transkriberingen av materialet har skett genom att textmassorna som de avskrivna 
intervjuerna bildat, inledningsvis lästes flertalet gånger vid olika tillfällen, för att på så sätt 
etablera en helhet i det som sagts under intervjun. På så vis har det gått att få en struktur av 
vad textmassan beskriver i delar som innehåller relevanta detaljer för studien, i och med detta 
har det som ansetts ligga utanför studiens syfte och frågeställningar även kunnat sållas bort 
(jmf. Kvale, 1997:171). Sökande efter relevant information utifrån studiens perspektiv, har 
inneburit en konstant dialog med textmassan med utgångspunkt i frågeställningarna under 
hela transkriberingen. I och med detta har arbetet även inneburit att söka efter, och tolka det 
som inte egentligen sägs men ändå uttrycks (jmf. Kvale, 1997:203-206). Ett sådant exempel 
är sökandet efter mönster inom ett specifikt område. Arbetet med var och en av de olika 
textmassorna fortsatte genom att tolka materialet på ett jämförande sätt, ett sökande efter 
mönster i samtliga textmassor. Dessa mönster har vidare delats in i områden som senare 
omnämns som teman. I detta skede har studiens teoretiska ansats fått sin mening, då dessa 
varit stöd i att förklara och beskriva det empiriska materialet. Då tolkningarna upplevts inte 
kunna generera mer ur det empiriska materialet, har teman beskrivits i form av gemenskap – 
”den sociala biten”, stöd och kontroll, ansvar och motivation, samt pendling mellan aktivitet 
och passivitet. 

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet (jmf. Ödman, 2007:108-109) i kvalitativa forskningssammanhang innebär i korthet 
huruvida det material studien baseras på, används på ett relevant sätt. Det vill säga, att 
materialet sätts i rätt sammanhang. Reliabilitet (jmf. Kvale, 1997:213) innebär att materialet 
tolkas och värderas på ett tillförlitligt sätt. Värdet i begreppen validitet och reliabilitet är lågt i 
kvalitativa studier, eftersom det är forskaren som utgör mätinstrument av empirin (jmf. Kvale, 
1997:215). Det har dock arbetats kontinuerligt med att stärka validiteten och reliabiliteten i 
denna studie. 
 
Validitet och reliabilitet kan anses stärkt i studien på inledande grund att samtliga moment i 
arbetet beskrivits. Intervjuerna har skrivits av ordagrant, och det har vidare funnits en 
lyhördhet inför det empiriska materialet, som gett anledning till att göra omtolkningar av detta 
för att se på materialet med så objektiva ögon som möjligt. Det kan anses att ingen individ är 
spontant objektiv i någon situation, detta på grund av att de egna känslorna och erfarenheterna 
är en förutsättning i nya upplevelser. För att ytterligare stärka validitet och reliabilitet i denna 
studie, utifrån antagandet att författaren inte är fullt ut objektiv, redogörs inledningsvis för den 
förförståelse som fanns då arbetet påbörjades. Det vill säga förförståelsen om, att den äldre 
generationen arbetslösa glöms bort i debatten gällande arbetslöshet i Sverige, och även vad 
gäller praktiska resurssatsningar.  
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Delarna i det tolkade empiriska materialet har ordagrant presenterats, för att på så sätt visa på 
vad som tolkats. Därefter har tolkning utförts med stöd i beskrivna teorier. Att presentera det 
som utförts ger läsaren en möjlighet att bedöma sin syn på validitet och reliabilitet utifrån sina 
tolkningar (jmf. Kvale, 1997:218-220). Validitetens värde i studien skulle kunna sänkas i och 
med att exakt ålder hos informanterna inte presenteras. Informanternas åldrar är spridda 
mellan 55-64 år, och det framkommer inte hur långt dessa har kvar till pension, vilket skulle 
kunna påverka analysen. Risk för sänkt validitet har dock värderats lägre än informanternas 
rättighet till att vara konfidentiella, vilket hade kunnat riskeras vid exakt redogörelse av ålder. 
Något som skulle kunna sänka studiens reliabilitet är att intervjuerna saknade strukturerade 
frågor. I och med att intervjuerna var formade som samtal där eventuella spontana frågor kom 
som i en dialog, så kan detta ha påverkat informantens svar. 
 
Generaliserbarhetens (jmf. Kvale, 1997:212) uttryck kan upplevas som aningen ”luddiga” i 
kvalitativa studier, eftersom begreppet som sådant kanske speglar att en sanning (jmf. 
Alvesson & Sköldberg, 1994:35-39) som gäller ”samtliga” ska presenteras. Av denna 
anledning kan även generaliserbarheten värde anses vara låg i kvalitativa studier. Hur vet man 
exempelvis vilket antal informanter som är tillräckligt för att kunna presentera en form av 
sanning? Svaret bör rimligtvis finnas i frågan (jmf. Kvale, 1997:97-98), det vill säga, vad är 
det som ska uppnås? Denna studie syftar till att undersöka upplevelser och erfarenheter 
rörande långtidsarbetslöshet, hos personer i åldern 55-64 år i Söderhamns kommun. Frågan 
ligger därför i subjektets område, och utifrån detta så anses tre informanter tillräckligt för att 
kunna undersöka detta och vidare kunna dra slutsatser om hur det skulle kunna vara. Antalet 
informanter utgör ingen grund till ett generaliserbart resultat på så sätt att det kan representera 
alla som faller inom den kategori av människor som studien utgår från. Det är inte heller 
intentionen med denna studie, som enligt syftet presenterar, ska undersöka upplevelser och 
erfarenheter i kontexten. Den generaliserbarhet som denna studie fokuserats mot att uppnå är 
de mål som Kvale (1997:212) beskriver utifrån de tre delar som följer; ”det som är”, ”det som 
kanske kan finnas, samt ”det som kan finnas”. Dessa mål för generalisering har för denna 
studie kanske främst inneburit lyhördhet och försök till objektivitet i arbetet med att tolka det 
empiriska materialet. Objektiviteten i sig har även varit en process som haft stöd i bland annat 
de teorier som tillämpats i analysen. Detta genom att teorierna har möjliggjort synen på det 
empiriska materialet, utifrån andra perspektiv än de egna subjektiva. På så sätt går det att 
komma närmre det Kvale (ibid.) beskriver som generaliserbarhet, då teorierna öppnar för att 
analysen kan vara en möjlig sanning. 
 

4. Tidigare forskning 

Det har upplevts som att tillgången av kvalitativ forskning som kan relateras till kategorin av 
människor denna studie baseras på, är låg. Däremot finns en stor del intressant, och mindre 
intressant, forskning om arbetslöshet utifrån andra perspektiv. I detta kapitel presenteras ett 
begränsat antal studier, som på olika sätt upplevts värdefulla för att nyansera förståelsen för 
arbetslösa individers situation, och som senare även relateras till de slutsatser som den här 
studien presenterar i kapitlet diskussion och egna reflektioner.  
 
4.1 Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upplevelser, handlingsstrategier och 
jobbchanser (Bolinder, 2006) 
Margareta Bolinders doktorsavhandling (ibid.), har kommit att betyda en hel del för denna 
studie. Då främst på det sätt att avhandlingens teoretiska perspektiv gällande 
handlingsstrategier, har ansetts så intressanta att dessa valts in även i denna studie. 
Avhandlingens huvudsakliga syfte är att ”studera hur individer upplever och hanterar 
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arbetslöshetssituationen och hur det hänger samman med de handlingsmöjligheter individer 
faktiskt har” (Bolinder, 2006: 10). Detta har Bolinder (2006:11) undersökt genom att samla 
empiriskt material utifrån tre delsyften. Avhandlingens slutsatser riktar sig mot arbetslösa 
generellt sett, och har bland annat visat att 40 procent missbedömer sina möjligheter till att få 
ett arbete. Utifrån detta drar Bolinder (2006:22) bland annat slutsatsen om att de som 
överskattar sina möjligheter bekymras mindre av situationen än dem som underskattar 
möjligheten att få ett arbete. Dessa bör således vara mer öppna för utveckling, exempelvis 
utbildning (ibid.). Bolinder (ibid.) anser även att arbetsförmedlingen bör satsa resurser på de 
arbetssökande som har störst behov av stöd.  
 
4.2 Fyra äldre arbetslösa berättar om sina upplevelser av att leva utan arbete (Holm, 2006) 
Romena Holms studentuppsats har ansetts intressant på det sätt att den var den enda studien 
som gått att finna, utifrån sökandet efter kvalitativa studier på studentnivå som behandlar 
upplevelser hos långtidsarbetslösa personer som klassas in i benämning av ”äldre”. ”Äldre” 
personer innefattar i denna uppsats, personer mellan 50 och 64 år, och syftet beskrivs vara att 
”öka kunskapen om äldre arbetslösas upplevelser av sin långtidsarbetslöshet och hur de ser på 
sig själva som långtidsarbetslösa” (Holm, 2006:7). Det empiriska materialet i studien består 
av fyra intervjuer, som fokuserats mot att studera upplevda positiva och negativa sidor av 
arbetslösheten hos informanterna, samt vilken syn informanterna har på sig själva utifrån 
arbetslösheten (ibid.). Studiens teoretiska ansats baseras på handlingsteorin (Holm, 2006:16), 
som kort beskrivet går ut på att en individs vilja påverkas av vetandet, och att det kan finnas 
en ambivalens i viljan som leder till handlingsförlamning. Vidare innebär teorin att individens 
kunnande beror på i vilket sammanhang det sätts, och att viljandet och kunnandet tillsammans 
anses inverka på arbetslöshet (ibid.). Holm (2006:18) beskriver även handlingsteorin utifrån 
både yttre och inre hinder för handling.  
 
Studiens slutsatser (Holm, 2006:39-41) innefattar att informanterna funnit sig i situationen 
som arbetslös och inte heller visar vilja av att få ett arbete, trots att informanterna uttrycker att 
de vill ha ett sådant. Holm (ibid.) förklarar detta som en försvarsmekanism mot upplevelsen 
av osäkerhet inför att kunna få ett arbete. Hög ålder anges som skäl till fortsatt arbetslöshet, 
och Holm (ibid.) tolkar även lågt självförtroende som orsak. Åldern beskrivs även som ett 
fysiskt hinder för att få ett arbete, och ett inre hinder som uppmärksammas är något som 
omnämns som ”den personliga karaktären”(ibid.). Innebörden av detta begrepp skiljer sig 
bland informanterna, vissa av informanter upplever tidigare missbruk som bidragande orsak 
till ett inre hinder, andra anser att de är ”förlorare”(ibid.). Holm (2006:41-43) beskriver detta 
som en ond cirkel utifrån antagandet att lågt självförtroende och tid i arbetslöshet hänger 
samman, och att informanterna identifierar sin person med arbetslösheten. 
 
4.3 Unga och arbetslösa– upplevelser av ungdomsarbetslöshet i en bruksort (Abrashi, 2008) 
Abrashi (2008:5-9) har utfört en kvalitativ studie genom intervjuer i syfte att undersöka ” hur 
ungdomar i Finspång, mellan 18-24 år, upplever sin arbetslöshet samt kontakterna med 
Arbetsförmedlingen”. Intervjuerna har gjorts med sju informanter utifrån kriterierna ålder 
mellan 18-24 år, erfarenhet från arbetslöshet i minst tre månader, samt att dessa skulle ha varit 
arbetssökande och vidare inskrivna på Arbetsförmedlingen (ibid.). Ytterligare en intervju har 
även gjorts med en handläggare på Arbetsförmedlingen. 
 
Studiens resultat har analyserats genom teoretisk utgångspunkt i dels intersektionalitet, vilket 
beskrivs som att studera hur sociala fenomen utifrån kategoriseringar samverkar, och dels 
utifrån teori om socialt kapital (Abrashi, 2008:5-7). Det senare med utgångspunkt i att studien 
genomförs i Finspång, som anses kunna kategoriseras in i begreppet brukssamhälle. Utifrån 
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resultat och analys presenteras att informanternas mest betydande fokusering inom upplevelse 
av arbetslöshet innefattar oro över ekonomi, och brist på social gemenskap i yrkeslivet 
(Abrashi, 2008: 12-36). Anledningar till fortsatt arbetslöshet uppges vara bristande erfarenhet, 
Arbetsförmedlingens bristande stöd utifrån informanternas förväntningar, brister i kontaktnät 
på arbetsmarknaden, samt att Finspångs arbetsmarknad anses innehålla få arbetsmöjligheter 
inom begränsade yrkesområden (ibid.). Senast nämnda orsak har även tolkats utifrån 
brukssamhälle och genusperspektiv, som i detta fall anses resultera i att kvinnor anses ha 
sämre förutsättningar än män vad gäller att få ett arbete i Finspång. 
 

5. Teoretisk ansats  

Den teoretiska ansatsen i denna studie grundar sig i ett sållande av en stor mängd intressanta 
teorier som på olika sätt kan beröra den kategori som informanterna kan tänkas utgöra.  De 
teorier som analysen förankrats i, har valts på grund av olika orsaker. Teorin om 
Attributionsfel (Gilbert, 1995:99-126; Nilsson, 1996:167) har ansetts relevant för att nyansera 
de olika perspektiven i analyskapitlet. Teorin om handlingsstrategier (Bolinder 2006:9) har 
valts för att den upplevs både intressant och relevant för studiens syfte, då den kan tänkas 
beskriva en helhet inom området arbetslöshet i grunden, som vidare konkretiseras i praktiskt 
agerande. Kombinationen av teorierna om socialt kapital (jmf. Järvinen, 2003:401; Giddens, 
2003:184) i brukssamhällen (jmf. Svensson, 2006:18-21) valdes på grund av att studien 
genomfördes med informanter som är arbetslösa i Söderhamn kommun. Kommunen är enligt 
egen förförståelse präglat av lokala normer och kan därför beskrivas utifrån dessa teorier.  

5.1 Attributionsfel  

När en människa förstår andra människor i omgivningen utifrån exempelvis beteende och 
egenskaper kallas detta för attribution (Gilbert, 1995:99-126; Nilsson, 1996:167). Detta 
handlar om individens skapande av andra individers identiteter utifrån de egna 
förutsättningarna för förståelse. Hur en människa sedan uppfattar en annan människa är 
beroende på omständigheter såsom aktuell situation, tillskrivarens subjektiva upplevelse 
baserat på känslor eller upplevd situation, eller dennes egna erfarenheter (ibid.). Utifrån detta 
är det alltså upp till betraktaren, att medvetet eller omedvetet välja vilken tolkning som görs 
av en annan människa. 
 
Attributionsfel innebär kort skildrat, att en individ tillskrivs negativa egenskaper utifrån 
karaktärsdrag som betraktaren upplever hör till personen i fråga, exempelvis något i ett 
beteende uppfattas vara beroende av individens egenskaper. Betraktaren som gör 
attributionsfelet tar därför ingen hänsyn till att det skulle kunna finnas omkringliggande, yttre 
omständigheters inverkan på ett beteende, utan anser att beteendet beror på personen i fråga 
(Gilbert, 1995:99-126). Detta sätt att förenkla möjligheten till förståelse kan även ses i att en 
människa förstås utifrån att hon eller han tillhör en gruppering (Nilsson, 1996), exempelvis i 
form av ”arbetslösa”.  Då får denne person automatiskt egenskaper och beteenden förklarade 
av andra utifrån grupptillhörigheten. 

5.2 Handlingsstrategier 

För att en människa ska kunna hantera en svår situation finns ett psykiskt skydd i form av 
olika omedvetna försvarsmekanismer (Karlsson, 2004). Försvarsmekanismernas funktion är, 
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enkelt beskrivet, att hindra negativa känslor att nå jaget2 och på så sätt upprätthålla en strävan 
mot upplevd tillfredställelse (ibid.). Dessa försvarsmekanismer omnämns även som 
emotionsfokuserade copingstrategier (Prytz & Walters, 2006: 11-13).  Motsvarigheten till 
försvarsmekanismerna är problemfokuserade copingstrategier, och innebär ett medvetet 
engagemang att hantera känslor såsom stress eller ångest. Detta innebär exempelvis att 
individen endera försöker lösa problemet, alternativt lära sig att leva med det och på detta sätt 
sträva mot upplevelsen av välmående (ibid.). Bolinder (2006:8) beskriver copingstrategier 
utifrån arbetslösa individers problematik i form av förebyggande- samt emotionella strategier, 
och enligt henne antas dessa vara beroende av individens handlingsutrymme. 
 
Bolinder (2006: 1-5) beskriver tre nivåer för där möjligheterna för arbetslösa individer att 
återgå till arbete påverkas. Dessa nivåer omnämns samhällsnivå, vilket innefattar 
konjunkturens inverkan på tillgången av arbetstillfällen. Inom denna nivå har den arbetslöse 
individen minimal möjlighet att påverka möjligheterna till att få ett jobb. Den andra nivån är 
den lokala nivån, som kännetecknas av lokala svängningar gällande tillgång och efterfrågan 
på arbetsmarknaden och så tillika svängningar i den arbetslösa individens 
handlingsmöjligheter. Den tredje nivån omnämns individnivå, och med detta syftar Bolinder 
(ibid.) på omständigheter som rör individen, såsom utbildning, och erfarenhet. 
Handlingsutrymmet inom denna nivå är givetvis större än tidigare nämnda nivåer, men då 
individen är sitt eget redskap i sökandet efter arbete och denne interagerar med exempelvis 
arbetsgivare, så varierar handlingsutrymmet mellan olika individer. Beroende på exempelvis 
vilken relation som skapas mellan individen och potentiell arbetsgivare, får individen mer 
eller mindre begränsat handlingsutrymme. Exempel på nedsatt handlingsutrymme kan ses 
utifrån ålder, avsaknad av formell utbildning, eller hur länge individen varit arbetslös (ibid.).  
 
Bolinder (2006: 5) utgår inte enbart från individuella egenskaper som grund för 
handlingsutrymme, utan påvisar även individens beteende som påverkande faktor till 
upplevelse och hantering av arbetslöshet. Beteendet skapas bland annat utifrån individens 
behov, och möjligheterna att uppfylla dessa (ibid.). Bolinder (2006:6) framhäver utifrån 
behov kontra uppfyllelse av behoven, att personer som värderar arbete högt, mår sämre än 
andra av arbetslöshet och i och med detta påverkas dessa personers välmående. Även 
uppfattning om hur lång tid arbetslösheten kommer att pågå, samt de upplevda möjligheterna 
att faktiskt få en anställning, inverkar på den arbetslöse personens välmående (ibid.). Den 
subjektiva bilden av situationen kan leda till att individen överskattar sina möjligheter till 
handling, och i och med detta upprättar en bild av dessa möjligheter som överträffar 
verkligheten. Det kan även leda till att individen underskattar möjligheterna till handling, och 
på så sätt mår ännu sämre (ibid.).  
 
De handlingsstrategier Bolinder (2006:9) utgår ifrån i sin avhandling är den arbetslöse 
individen som primärt- eller sekundärt kontrollerande. Primär kontroll innebär i detta fall att 
individen försöker att ändra sin omgivning för att på så förbättra sin situation, sekundär 
kontroll innebär det motsatta – individen anpassar sig efter omgivningen. Kontrollens 
funktion leder därför till handling. Karaktäristiskt för aktiveringsstrategin kan anses att den 
arbetslöse individen upplever att det är tillgången på arbeten som saknas, att denne vill arbeta, 
samt att personen är aktiv i sitt sökande efter arbete och har optimistiska förväntningar 
(Bolinder, 2006:10). Individer som använder sig av anpassningsstrategin är de som successivt 
tappat hoppet om att få ett arbete, och söker av denna anledning inte heller efter arbete. De har 

                                                 
2 Sigmund Freuds psykoanalys (jmf. Karlsson, 2004), teori om människans psykologiska uppbyggnad. Teorin 
utgår ifrån att individens psyke är uppdelat i Detet, Jaget och Överjaget. Jagets ”uppgift” är att skapa en 
tillfredsställande balans, och är således länken mellan Detet och överjaget, samt länken till omvärlden (ibid.). 
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överskattat sina möjligheter till handling och accepterar sin aktuella tillvaro och 
förutsättningarna i denna (ibid.). 

5.3 Socialt kapital i brukssamhällen 

Begreppet socialt kapital (jmf. Järvinen, 2003:401; Giddens, 2003:184) innebär en summering 
av exempelvis det erkännande och sociala utbyte som en individ kan få av andra i en 
gruppering. Gruppen har ett ”inre kontrakt” gällande normer och vilka förväntningar som kan 
ställas på dem som ingår i konstellationen. Upprätthålls detta kontrakt ges fortsatt erkännande 
och socialt utbyte till den enskilde individen, som då underhåller eller utökar sitt sociala 
kapital. Individer som lever i brukssamhällen (jmf. Svensson, 2006:18-21) kan anses uppleva 
ett behov av att stärka sitt sociala kapital (jmf. Järvinen, 2003:401), för att på så sätt få 
möjlighet att ta del av gemenskapen, och på så sätt slippa sanktioner som brist på gemenskap 
ger. 
 
En tolkning av begreppet brukssamhälle kan vara att detta är traditionalistiskt utifrån 
samhällets yrkesrelaterade förutsättningar, vilka vidare präglat de sociala förutsättningarna. 
Ytterligare beskrivning av detta skulle kunna utgå ifrån brukssamhället som hierarkiskt 
uppbyggt, där arbetsledarens roll var högst väsentlig, och där näringslivet representerades av 
ett fåtal större arbetsplatser, såsom industrier (jmf. Svensson, 2006:18-21). Karaktäristiskt för 
bruksorten är även de normer som funnits, vilka innefattar en sammanhållning och vikten av 
arbete för skapandet av välfärd, men även krav om anpassning till rådande normer och 
sanktioner vid utebliven anpassning (ibid.). Det ansågs även naturligt och självklart att barn 
skulle arbeta i samma verksamhet som sina föräldrar, och i och med detta fanns det högt 
ställda förväntningar på de yngre som skulle påbörja sitt yrkesverksamma liv (ibid.). I och 
med att individen förväntades arbeta inom ett visst yrkesområde, så förväntades denne även få 
den behövliga utbildning som arbetet krävde, på arbetsplatsen. Detta resulterade i att 
brukssamhällets befolkning generellt sett var lågutbildade (ibid.). 
 
Attityder i det gamla, hierarkiska brukssamhället, även kallat bruksandan (jmf. Svensson, 
2006:18-21) kan anses präglats av att den enskilde individen inte ska tro eller verka som om 
denne är märkvärdigare än andra, samt att det som har varit, är det trygga i tillvaron. Denna 
inställning kan även anses finnas kvar idag hos invånare i brukssamhällen. Så länge som 
individen inte sticker ut från mängden så ingår denne i gemenskapen (ibid.). På detta sätt 
bibehålls brukssamhällets inverkan på individens sociala kapital; det är underförstått vad som 
förväntas av invånarna, och detta bringar trygghet (jmf. Hammar & Svensson, 2004:8-11). 
Utveckling av samhället motarbetas med argument baserat på ovanstående normer och 
attityder som funnits i samhället, genom att de gamla attityderna används som hänvisning till 
att förklara varför man inte kan acceptera något nytt i tillvaron (jmf. Svensson, 2006:18-21). 
 

6. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras det empiriska material som samlats in från de tre intervjuer som 
genomförts. Analys av resultaten sker löpande i resultatredovisningen med utgångspunkt i 
teman. Dessa har genererats under bearbetningen av det empiriska materialet, utifrån de 
områden som informanterna har fokuserat mest på under intervjuerna. De teman som skapats 
innefattar gemenskap, stöd och kontroll, ansvar och motivation som grund till pendling av 
aktivitet och passivitet. Analysen beskriver den tolkade innebörden i dessa teman utifrån de 
tre tidigare nämnda teorierna gällande; attributionsfel, handlingsstrategier, samt bruksanda – 
socialt kapital i brukssamhällen. 
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Inledningsvis presenteras informanterna i korthet, med namn som är fingerade. Informanterna 
har levt största delen av livet i Söderhamns kommun, och de har haft kortare vikariat eller 
praktikplatser inom ett antal områden under tiden som arbetslös. Som nämnts tidigare, är 
informanterna i åldrarna 55-64 år, och inget specifikt födelseår hos en enskild informant 
kommer att beskrivas. I de citat där informanten nämnt sin ålder, kommer istället ”55+” att 
användas. Detta för att motverka eventuell identifiering av de personer som deltagit i studien. 
Karin har arbetat i den kommunala sektorn inom olika områden, och blev arbetslös i början på 
1990-talet. Hon har på senare år läst in gymnasiekompetens. 
 
Åke som varit arbetslös sedan 2000-talets mitt, och har tidigare arbetat inom industrisektorn 
på Ericsson/Emerson i Söderhamn sedan 1970-talet. Åke saknar gymnasiekompetens. 
 
Ulla har huvudsakligen arbetat som butiksbiträde inom handelssektorn, och har varit arbetslös 
sedan slutet på 1990-talet. Hennes högst genomförda formella utbildning är folkskola i åtta år. 

6.1 Gemenskap – ”den sociala biten” 

De tre informanterna i denna studie talar om både uttryckligen och outtalat om gemenskap på 
olika sätt. Detta handlar i uttalade sammanhang om saknaden av gemenskap som de upplever 
sig haft då de var yrkesverksamma. På frågan om vad som är det mest betydande med att ha 
ett arbete, använder sig de tre informanterna av begreppet ”den sociala biten”. Ett begrepp 
som främst innefattar gemenskap i stort och smått med arbetskollegor. Karin och Ulla nämner 
avsaknaden av arbetskollegor, men även saknaden av annan kontakt med människor som 
exempelvis serviceyrken faktiskt innefattar. På frågan om vad som saknas mest från det 
yrkesverksamma livet svarar Åke: 
 

”Jamen det är hela den sociala biten! Det att man kan sitta och 
ta en fika med kompisar, tippa lite trav och prata lite skit och… 
Ja, vardagliga grejer! Det som fattas, så det är ju… Det är ju 
ruskigt tråkigt att vara hemma, alltså. Då ska man ju ha… Jag 
har ju tyvärr inget så där super… Spela golf eller fiska eller sånt 
där som en del kan tycka är roligt, men det gör inte jag. Inte så 
att det… Ja, inte på den nivån i alla fall, utan det är ju bara att 
man går hemma då. Drar benen efter sig […] Jag vill ju ut och 
jobba igen, men det… Det är ju så, en del vill ju inte det. De vill 
ju vara hemma, men det vill inte jag, för jag tycker det är bättre 
och… Man håller sig mer fräsch och… Ja man mår bättre av det, 
helt enkelt.” 

 
Viljan att engagera sig i annat som upplevs meningsfullt i väntan på arbete kan även ses hos 
Karin, som engagerar sig ideellt i olika föreningar för att utnyttja och utveckla sin kompetens 
och skapa mening i vardagen; ”Man sitter inte bara hemma”. Ulla, som har både barn och 
barnbarn lägger ner en stor del av sin tid på bland annat att finnas närvarande för dessa, och 
skapar på så sätt mening och sysselsättning i vardagen. Ulla berättar även att hon går ut och 
går varje morgon efter frukosten, en detalj som kan tolkas som om det är viktigt med rutiner i 
vardagen.  
 
Att ingå i sociala sammanhang är till synes väldigt viktigt för informanterna. Innebörden av 
social gemenskap kan inte enbart utifrån informanternas svar tolkas som enbart umgänge med 
andra människor, vilka som helst, utan sammanhang där informanten får en mening med sin 
närvaro och delaktighet. På en arbetsplats kan det anses att kollegor delar sin gemenskap i det 
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faktum att de arbetar mot samma mål, och att samtliga kollegors insats utgör den helhet som 
är detsamma som innebörden av framgång. Att nå framgång kan anses innebära detsamma 
som att vara produktiv och meningsfull. På samma sätt efterlyser informanterna mening i sin 
tillvaro, trots att de i dagsläget inte är anställda hos en arbetsgivare. Det kan tolkas ur Karin 
och Ullas svar att de anser att de utför något, som både utåt sett och inför sig själva, upplevs 
som viktigt och meningsfullt i och med att de utför sysslor som inte är till eget gagn. Åke 
beskriver att han saknar denna form av sysselsättning och att han tycker att det är tråkigt att 
sakna upplevelsen av meningsfullhet och produktivitet. 
 
Strävan efter att vara meningsfull och produktiv, kan återfinnas i de normer som anses 
existera i brukssamhällen (jmf. Svensson, 2006:18-21), det är oacceptabelt att inte tillföra 
nytta. Innebörden av vad som kan anses vara nytta, borde kunna definieras med praktisk 
delaktighet i någon form som varken är större eller mindre bidrag än vad andra ger. Målet kan 
anses vara att efterlikna det mått av produktivitet som en upplevd majoritet inom det 
sammanhang som individen upplever sig ingå i, och på så sätt stärka sitt sociala kapital (jmf. 
Järvinen, 2003:401), och vidare bekräftelse från omgivningen. Denna bekräftelse speglar att 
individen fyller sin funktion vilket berättigar delaktigheten i gemenskap med andra. Att det av 
inför sig själv och från omgivningen uppfattas som viktigt att ha ett arbete beskriver Ulla 
under intervjun: 

 

”… Det är ju väldigt viktigt det! En stor del nuförtiden […]       
Nu är det ju det första man frågar folk; ’vad jobbar du med 
nuförtiden då?’ ” 

 
Detta kan anses spegla en norm som innebär att det är en självklarhet att så kallade arbetsföra 
människor arbetar, och om så inte är fallet, att det i alla fall är något den enskilde individen 
vill och så småningom kommer att göra. Ytterligare en detalj som kan tolkas utifrån det som 
ovan citerats, är att omgivningen anser sig ha rätten att vara delaktig i frågan om huruvida en 
person arbetar eller inte. Detta skulle kunna hänvisas till den förväntade gemenskap som kan 
skönjas i ett brukssamhälle (Svensson, 2006:18-21), där det kan antas att det på grund av 
samhällets storlek och antalet invånare, finns en möjlighet till att mer eller mindre 
överskådligt se och bedöma olika samhällsinvånares insatser för den egna bygden. Individens 
sociala kapital (Järvinen, 2003:401) underhålls i interaktion med andra samhällsinvånare. I 
och med detta kan det antas att kraven ökar på den arbetslöse individen i en bruksort om 
dennes mål är att vara en i mängden, eftersom arbetslösheten blir stigmatiserande3 i en 
arbetande gemenskap. 
 
Informanterna i denna studie har i dagsläget ingen möjlighet till att ingå i gemenskapen på en 
arbetsplats, men det går däremot att skönja en outtalad ”dold” eller alternativ gemenskap i en 
gruppering som representeras av arbetslösa individer som passerat åldern av 55 år.  Det som 
denna gruppering har gemensamt är att de alla saknar och söker efter arbete. Dessa individer 
innefattas av samma regler, får liknande stöd från myndigheter, och det verkar finnas en 
generell attityd som innebär att förväntningarna om att få ett arbete är små eller obefintliga. 
Utifrån de intervjuer som denna studie baseras på kan det anas en trygghet i att mer eller 

                                                 
3 Stigmatisering innebär kort att en individ eller grupp anses avvika från det som anses normalt, och behandlas 
annorlunda samt anses ha sämre status än andra, på grund av avvikelsen  (jmf. Giddens, 2003:159 ). Det kan 
exempelvis röra sig om som i detta fall, tillhörighet i arbetslösheten, och kan även handla om andra fysiska, 
psykiska eller sociala avvikelser. Själva avvikelsen, stigmat, är det som fokuseras och bedöms från omgivningen 
och inte individen bakom avvikelsen (ibid.).   
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mindre aktivt ingå denna gemenskap. Gemenskapen kan ses som ett försvar för den situation 
informanterna befinner sig i med arbetslöshet kontra den yrkesverksamhet som de förväntar 
sig att omgivningen ställer krav på. Åke talar om att ”alla” eller ”många” är arbetslösa och 
Karin omnämner under intervjun något som kan tolkas som gemenskap i begreppet ”vi”:  
 

”För det första tycker jag det känns hopplöst! För, det finns inga 
jobb, och sen så, det är som dem säger också, när man är i den 
här åldern, som jag är nu, 55+, så är det, det är liksom kört. Och 
ändå så får man gå på Arbetsförmedlingen, och dem ska jaga på, 
och ja: ’du vet att dagarna tar slut, och ni måste söka och ni 
måste söka’ Men självklart söker vi… Vi vill väl inget hellre än 
att ha ett arbete, så att vi kan… Få en dräglig lön, och komma ut!  
Vi går ju inte arbetslös för skojs skull! Definitivt inte! 

 
Ulla säger inte så mycket om bristen på arbetstillfällen eller att ”alla” på något sätt skulle ha 
lika dåliga förutsättningar att få ett arbete, utan pekar främst på sig själv utifrån ålder som 
orsak till arbetslösheten. Utifrån detta kan det tolkas att Ulla anser att hon är arbetslös på 
grund av att hon anser sig ingå i den gruppering som är arbetslösa främst på grund av, en i 
sammanhanget, hög ålder. Denna gemenskap bör föra både gott och ont med sig för den 
enskilde individen. Å ena sidan kan det finnas en tröst och ett försvar i att inte vara ensam i 
sin situation utifrån bruksamhällets normer (jmf. Svensson, 2006:18-21). Det kan, som ovan 
nämnts, tänkas att arbetslösheten enbart är stigmatiserande i jämförelse med dem som har ett 
arbete. Kanske anses det mer legitimt att inte vara produktiv i kontexten om det finns fler i 
omgivningen som befinner sig i samma sits, och det sociala kapitalet (Järvinen, 2003:401) 
baseras på annat utbyte än produktivitet. Å andra sidan upprätthålls ett försvar i och med att 
det inom gruppen anses vara en omöjlighet att få arbete i och med det som är gemensamt, 
åldern. Om ”alla” är arbetslösa, och det ”inte finns några” arbeten, samt om ”man” är för 
gammal, begränsas individen till den trygghet som går att finna i en gemenskap med 
likasinnade. På detta sätt kan det tänkas att attityder och metoder för att få ett arbete hämmas, 
på grund av upprätthållandet av gemenskapen och gemensamma normer. 

6.2 Stöd och kontroll 

Teorin om brukssamhällets (Svensson, 2006:18-21) uppbyggnad kan beskrivas utifrån ett 
hierarkiskt samhällssystem, där alla har sin mer eller mindre bestämda plats, med medföljande 
rättigheter och skyldigheter (jmf. Järvinen, 2003:401). I Söderhamns kommun är det främst 
Arbetsförmedlingen som kan anses vara den främsta instansen för hantering av ärenden 
gällande arbetslösa personer som söker arbete. Utifrån det insamlade empiriska materialet i 
studien framgår informanternas beroende av Arbetsförmedlingen, och att det anses vara 
instansens yttersta uppgift att kontrollera områden som vidare har inverkan på informanternas 
ekonomi i form av exempelvis a-kassa. Att den inställningen till Arbetsförmedlingen 
upprätthålls, istället för att instansen ses som ett stöd tillbaka till arbetslivet, kan bland annat 
förklaras utifrån informanternas berättelser. Ulla berättar att upplevelsen av det stöd hon fått 
från Arbetsförmedlingen har varit beroende på vilken handläggare hon haft, och den 
handläggare Ulla har i dagsläget är bra enligt henne. På frågan om hur denne handläggare är 
bra svarar hon: 
 

Ja… Hon… Vad ska jag säga nu? Hon ställer ju inte så väldigt 
höga krav på mig. Man känner sig ju inte pressad att söka ett 
visst antal jobb i veckan eller… […] Man ska ju vara självgående 
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nu, och man ska ju vara aktiv och aktiv och aktiv! Sen får man ju 
bara redovisa för Arbetsförmedlingen” 

Ulla berättar att hon idag inte känner sig så ”jagad” av Arbetsförmedlingen gällande att söka 
arbeten, och säger att hon tror att detta beror på att de nog anser att hon är för gammal. När 
hon precis blivit arbetslös var situationen en annan:  
 

”Man kände sig jagad, för hur än det är i den här stan så finns 
det ju inte mycket jobb eller. Då sa min arbetsförmedlare så här; 
Slå upp i telefonkatalogen, sa hon, sätt fingret på ett företag och 
ring dit. Hur kul är det för företagen då? Advokat kanske! Ja men 
då ’hade man ändå sökt’. […]En massa folk som söker, det är ju 
tid och pengar för dem också. Så det är jag glad för att de har 
tagit bort det för mig. Mycket glad.” 

 
Karin berättar om konkurrensen om praktikplatser, som ökar då även yngre är i behov av 
sådana, och om ett samtal med en handläggare på Arbetsförmedlingen: 

 
”[…]’Ja, men du vet att du måste leta’ ja, men sa jag, det vet väl 
du att vi letar jobb! Och vi är ännu fler som slåss om 
praktikplatserna idag än vi var för ett halvår sedan. ’Ja, dagarna 
går ju’ Ja, det är vi också medveten om, sa jag, att våra dagar 
går, vi räknar nog dem mer än vad hon gör. Därför att vi vill ju 
också ut.” 

 
Åke känner sig inte ”jagad” på det sätt som Ulla och Karin beskriver, men säger att 
Arbetsförmedlingens stöd handlar om ”konstgjord andning”, detta med tanke på att det inte 
finns några arbetstillfällen. Han berättar även om då han vid ett tillfälle hade beslutat att 
vidareutbilda sig för att på så sätt utöka sina möjligheter att få arbete. Detta bemötte 
handläggaren på Arbetsförmedlingen med argumentet att utbildningen ”är ju mera tänkt för 
ungdomar”, vilket resulterade i att Åke avstod utbildningen. Vidare anser han inte att det är 
Arbetsförmedlingens uppgift att stödja honom till ett arbete, då det är han själv främst som 
ska vara aktiv i jobbsökandet. Åke har fått stöd i sökandet bland annat via kurser som 
Arbetsförmedlingen ordnat, där stödet exempelvis går ut på att utveckla CV och personligt 
brev. Han säger att detta har han inget behov av att lära sig detta, eftersom han redan har 
kunskaper på det området. Vidare säger Åke att han inte vet vilka kurserna riktar sig mot och 
att vissa moment riktat sig mot att kursdeltagarna skulle ”öppna sig totalt inför främmande 
människor” och detta tror inte Åke att alla är beredda att göra. Åke kallar den här typen av 
kurser för ”vuxendagis” och berättar: 
 

”Man gnuggade ögonen ibland, och funderade; är det sant det 
här, tänkte jag. Man skulle ha roliga timmen på fredagar, och 
kanske åka till och spela kubb eller spela bowling […] Ja, man 
är liksom inte van att göra så där.[…] Jo, när jag mådde som 
bäst skulle jag skriva ner, sa hon, jag behöver inte skriva ner… 
Ja, det kan jag utveckla ändå sa jag. Fan, sitta och skriva sånt 
där tjafs. Men man skulle skriva på något papper helt enkelt, 
varför förstår jag inte. men det gjorde jag inte, utan jag 
berättade ändå när jag mår som bäst, jag behöver inte skriva 
ner.” 
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Det som kan tolkas utifrån det empiriska materialet ovan, är att Arbetsförmedlingens roll som 
kontrollorgan kan anses upprätthållas av den egna organisationen. Kanske är handläggarna 
dåligt förberedda på de individuella förutsättningarna för den enskilde individen? Ett annat 
alternativ skulle kunna vara att resurser tryter, som inom många andra instanser i samhället, 
och att det därför är tvunget att prioritera bort delar i arbetet? Oavsett skäl, så kan det anas en 
upplevelse av kränkning av informanternas förmåga och intentioner i det som sägs, vilket går 
att hänvisa till att Arbetsförmedlingen tillskrivit informanterna egenskaper utifrån att de är 
arbetslösa. Detta kan ses i exempelvis Åkes beskrivning av den kurs han gick via 
Arbetsförmedlingen. Han kan inte identifiera sig med de metoder som kursledaren kräver att 
han ska använda sig av för att uppnå någon slags utveckling. Han vet inte heller varför han 
ombeds göra just de skriftliga momenten, eller anledningen till att han ska utöva 
fritidsaktiviteter på fredagar. Oavsett intentioner från kursledaren kan det anses att denne 
misslyckats med att sätta detta i ett, för Åke, betydande sammanhang. En möjlig förklaring 
kan vara att kursledaren tillskriver kursdeltagarna attributionsfel (jmf. Nilsson, 1996) med 
arbetslösheten som grund till detta. Kanske finns en föreställning hos kursledaren av att 
arbetslösa individer inte själva klarar att hantera moment som anses främja utveckling. Det 
kan vara en förklaring till att Åke inte heller får en godtagbar förklaring för momentets syfte.  
 
I Karins berättelse går det att ana misstro från Arbetsförmedlingen inför kapacitet och vilja att 
ändra på den arbetslösa situationen, då hon hotas att bli av med ersättningen om hon inte gör 
något konstruktivt. För Ulla har myndighetens bemötande tidigare handlat om att hon känt sig 
”jagad” och kontrollerad, samt går det att ana att hon känner sig kränkt av att uppmanas till 
att eventuellt bli tvungen att söka arbete som advokat utan någon relevant utbildning. Detta 
bemötande från arbetsförmedlingens sida kan förklara att informanterna tar avstånd 
förtroendemässigt för den kompetens som instansen kan förväntas bistå med, som i stället får 
rollen som kontrollorgan med syfte att bevaka individens intentioner. Arbetsförmedlingens 
konkreta stöd i själva arbetssökandet kan upplevas obefintligt, beroende på vilka 
förväntningar som finns hos dem som söker arbete. Arbetsförmedlingen å sin sida lägger 
ansvaret på den arbetssökande.  
 
Teorin om socialt kapital (jmf. Järvinen 2003:401) i brukssamhällen (jmf. Svensson, 2006:18-
21) och dess antagna inverkan på informanternas attityder och beteenden, kan ytterligare 
förklara den förmodade distansen i informanternas relation till Arbetsförmedlingen. I ett 
hierarkiskt uppbyggt samhälle kan det tänkas att krav på direktiv förväntas av dem som 
uppfattas befinna sig på en mer styrande nivå. I det här fallet kan nivån relateras till det 
Bolinder (2006: 1-5) beskriver som samhällsnivå, då Arbetsförmedlingen styrs av nationella 
lagar och regler i sitt arbetsförfarande och individen har minimal möjlighet att påverka genom 
handling. Utifrån detta kan det tänkas att det finns minimal möjlighet att dessa regler passar 
individens situation, utan snarare tvärtom. Utifrån detta kan det anses att parternas mål är 
formulerade på olika sätt, och detta bör försvåra samförstånd. 

6.3 Ansvar och motivation, en pendling mellan aktivitet och passivitet 

För informanterna finns ingen arbetsledare såsom det finns på en arbetsplats, men deras 
aktiviteter styrs däremot i mångt och mycket från Arbetsförmedlingen. En förklaring till den 
anade distansen som kan skönjas hos informanterna i deras relation till Arbetsförmedlingen, 
skulle kunna förklaras utifrån att informanterna eventuellt förväntar sig att 
Arbetsförmedlingen ska verka som ett substitut för en arbetsledare, vad gäller ledning för 
utveckling och tydliga, konkreta direktiv, som gör det möjligt för informanterna att få ett 
arbete. Utifrån ett antagande att den så kallade bruksandan (jmf. Svensson, 2006:18-21) 
inverkar på informanternas handlingsmöjligheter (jmf. Bolinder, 2006:10) saknas förtroende 
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hos informanterna till den egna förmågan, som försvårar att själv kunna planera och 
genomföra vägar till ett bestämt mål utan stöd. När förväntningarna inte uppfylls detta kunna 
leda till att informanterna börjar sakna förståelse och förtroende för Arbetsförmedlingens 
nytta och verkan, då samförstånd saknas och individen inte kan se något konkret syfte med 
myndighetens arbete. Denna syn på Arbetsförmedlingens nytta kan relateras till teorin om 
attributionsfel (jmf. Gilbert, 1995:99-126; Nilsson, 1996:167). 
 
På en hierarkiskt uppbyggd arbetsplats utifrån teorin om brukssamhället (jmf. Svensson, 
2006:18-21), kan det anses att medarbetare accepterar exempelvis arbetsledarens kontroll för 
att det finns en medvetenhet att samtliga delar samma mål. Vad gäller Arbetsförmedlingen 
kan det finnas en svårighet för informanterna att se att de själva, och myndigheten strävar mot 
samma mål. Karin berättar i ovanstående avsnitt gällande stöd och kontroll om en 
konversation med personal på Arbetsförmedlingen; ”[…]’Ja, men du vet att du måste leta’ ja, 
men sa jag, det vet väl du att vi letar jobb!”.  Innebörden i det som sägs kan tänkas spegla för 
utomstående att Arbetsförmedlingen och Karin har liknande intentioner om att hon ska 
försöka att få ett arbete. Det verkar däremot saknas samförstånd i frågan parterna emellan, då 
fokus kan anses ligga i huruvida Karin vill ha ett arbete eller inte. I samma avsnitt som Karins 
citat finna återgivet, säger Ulla att ”man ska ju vara självgående nu” på frågan om vilket stöd 
hon får från Arbetsförmedlingen. Att hon i detta säger ”ju” kan tolkas som att hon inte riktigt 
delar återgivningen av Arbetsförmedlingens inställning. Även Åke antyder ett 
avståndstagande från Arbetsförmedlingen: 
 

”Arbetsförmedlingen är ju… De ska ju inte hjälpa mig, 
egentligen, utan det… Men de är ju bara ett medel, va, det är ju 
jag själv som ska vara aktiv” 

 
När informanterna inte får det stöd som de förväntat sig från Arbetsförmedlingen skulle detta 
kunna leda till att de upplever maktlöshet och bristande kontroll, i frågan om vem som är 
ansvarig för lösningen av situationen. Om det inte är myndigheten som ska lösa problemet, 
borde ansvaret ligga på individen. Hur individen vidare hanterar detta, kan återkopplas till 
arbetslöshetens handlingstrategier (Bolinder, 2006:10). Möjligheterna till handling i strävan 
efter att få ett arbete överskattas eller underskattas, och utifrån det empiriska materialet i 
denna studie kan det anses finnas en pendling mellan dessa strategier. Denna pendling skulle 
kunna förklaras av en process bestående av maktlöshet – försvar – motivation – beteende – 
misslyckande. Detta skulle kunna innebära att då individen inte upplever sig ha kontroll i 
situationen på grund av ouppfyllda förväntningar, krävs ett försvar för att kunna hantera 
denna känsla (jmf. Bolinder, 2006:8; Prytz & Walters, 2006:11-13). Försvaret kan exempelvis 
handla om för hög ålder, ”alla” andra är arbetslösa, eller missgynnsamma regler. Detta försvar 
påverkar i sin tur individens motivation och beteende negativt, och exempelvis nya lösningar 
förbises och går förlorade eller att denne begränsar sig själv och sina egna förmågor. Detta 
kan ses utifrån informanternas berättelser, Åke har inte vidareutbildat sig på grund av sin 
ålder, Karin och Ulla antyder att de är skeptiska till exempelvis praktik eller att arbeta extra på 
grund av att de inte tjänar på detta ekonomiskt. Bristande motivation och ett, ur 
arbetssökandesynpunkt, missgynnsamt beteende kan vidare leda till att en potentiell 
arbetsgivare anställer någon annan istället på grund av att någon annan har mer att erbjuda, 
såsom utbildning och relevant erfarenhet. Detta förklaras sedan hos den enskilde individen 
med att det exempelvis berodde på dennes ålder att arbetsgivaren anställde någon annan. 
Antagandet om detta upprätthållande av processen relateras till Bolinders (2006:10) 
handlingstrategier. Oavsett om individen handlar aktivt och är optimistisk, eller anpassar sig 
till inställningen av att aldrig mer få ett arbete, så kan det anses att processen upprätthåller den 
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arbetslösa situationen för individen. Det kan även antas att om denna process under längre tid 
upprätthålls via försvar med exempelvis ålder eller hög arbetslöshet på orten, så påverkas 
beteendet negativt och chanserna att få en anställning minskar ytterligare.  
 
Vad gäller framtidsutsikter har informanterna i denna studie har ingen förhoppning om att få 
någonsin mer få en anställning. Åke uttrycker sina möjligheter att få ett arbete med ”samma 
som noll”. Karin anser att situationen är ”hopplös”. Båda informanterna säger att de söker, 
och vill ha arbete. Ulla vet inte helt säkert om hon skulle vilja ha ett arbete i dagsläget: 
 

Jag har nog gett upp på den fronten. Tror jag. Man kanske måste 
ge upp också, på något vis för att inte gå och hoppas och hoppas 
och bli besviken. Så kan det vara. Men jag tänker inte så mycket 
på min arbetslöshet. Nu, som jag gjort förr. Jag har börjat bygga 
upp ett annat liv utan jobb. 

 
Att informanterna har denna syn på framtidsutsikterna inom yrkesverksamheten går som 
tidigare nämnts, att knyta an till informanternas upplevda sekundära kontroll (jmf. Bolinder, 
2006:9) som förutsätts utifrån det egna försvaret. Teorin om attributionsfel (jmf. Gilbert, 
1995:99-126; Nilsson, 1996:167) kan även förklara bidragande orsaker till fortsatt 
arbetslöshet hos informanterna, som beskriver åldern som huvudsaklig orsak till att 
arbetsgivaren inte anställde dessa. Det finns en föreställning om att arbetsgivaren är negativt 
inställd till att anställa personer som ingår i den här ålderskategorin. Detta snarare än att 
överväga möjligheten att exempelvis skillnaden i kompetensen, alltså yttre omständigheter, är 
orsaken till att någon annan får arbetet. Att det skulle kunna förhålla sig på det här viset kan 
exempelvis ses i Åkes beskrivning av en situation där han påtalar att den traditionella formen 
av Söderhamns industriverksamheter lägger ner, och att han i och med detta får minskade 
möjligheter till arbete. Han berättar att han kontaktade en arbetsgivare i en grannkommun som 
skulle öppna en fabrik som skulle utföra liknande arbeten som det han arbetat med tidigare, 
redan innan de hade annonserat efter personal. Åke ringde upp personalchefen på företaget 
och förmedlade sitt intresse: 

 
”[…] Och så åkte jag dit med mitt CV. Som han sa då, att jag 
skulle göra. Då var jag alltså, så långt före att fabriken var inte 
klar, […] Och inte fick jag något jobb. De anställde ett helt gäng, 
25-åringar, då… Så är det. Och ändå hade jag den kompetensen, 
tycker jag då, som… Dem krävde…[…]Vad man gör fel tycker 
jag, idag, det är väl det att när man anställer folk om man nu gör 
det, att man riktar in sig på en viss målgrupp, bara… Hur det än 
är, så måste det vara någon… Grinig gubbe som tar dem andra i 
örat, om du förstår vad jag menar…” 

 
Det som kan anas i detta citat är att arbetsgivaren, eller arbetsgivare generellt, beskrivs som 
åldersfokuserade. Att det i verkligheten skulle förhålla sig på det viset är inte helt säkert, det 
som inte framkommer är vad dessa ”25-åringar” har att erbjuda arbetsgivaren mer än sin 
ålder. Vad gäller hur lång arbetslivserfarenhet en individ har, så bör detta kunna anses 
ytterst beroende på hur kompetensen ska utnyttjas för att kunna bedöma huruvida den är 
relevant eller inte. Även Karin förklarar sin arbetslöshet med sin ålder då hon säger att 
”Jobben finns ju inte för oss, och sen tyvärr, åldern, ja den är emot oss”. Ulla, som säger sig 
ha gett upp hoppet om att få ett arbete innan pensionen träder in, berättar om hur hennes 
förväntningar tidigare sett ut: 
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Det hoppades jag på länge, faktiskt. Men nu har jag lagt ner den 
biten. […] Så jag ser nog möjligheterna som väldigt små… Att 
jag ska komma ut nå mer! […] Fanns det ett jobb som jag skulle 
tycka var roligt och jag trivdes med, så gick jag gärna ut och 
jobbade! Det gjorde jag… Men, jag har inte hittat något att söka 
än eller. Det är inte det att jag inte vill, eller. Nog skulle jag 
kunna tänka mig att jobba… Men vem vill ha mig då? 

 
Utifrån tolkningen att informanterna pendlar mellan aktiverings- och anpassningsstrategin 
(jmf. Bolinder, 2006:10), kan det även anses att attributionsfelets (jmf. Gilbert, 1995:99-126; 
Nilsson, 1996:167) uttryck underhåller själva pendlingen mellan aktivitet och passivitet, och 
även i frågan om pendlingen av vem som är ansvarig för situationen kontra förändring. Å ena 
sidan finns en tro på den egna kompetensen och att informanterna upplever att de fortfarande 
har och vill ge något på arbetsmarknaden. Å andra sidan upplever de att det inte finns några 
arbetstillfällen och att arbetsgivare inte släpper in dem på arbetsmarknaden på grund av att de 
har en för hög ålder. Detta kan ses i delar från intervjuerna där informanterna berättar om 
konkreta försök att komma vidare till arbete, och där de berättar även om olika sätt som 
beskriver hur de gett upp. Den faktiska åldern kan informanterna inte påverka, men det finns 
möjlighet att påverka förutsättningar för att få ett arbete på andra sätt. Huruvida detta är 
praktiskt möjligt att genomföra är beroende på individens motivation. I det fall personen 
förklarar sina hämningar i utvecklingsfrågan med åldern som orsak, så bör situationen i 
arbetslöshet inte heller kunna förändras. Åldern bör ur detta perspektiv kunna ses som den 
förklaring till att individen inte kommer vidare, då andra upplever den som negativ i 
yrkessammanhang. Individen vill ha ett arbete, men kan inte få ett sådant på grund av sin 
ålder. 
 
Slutligen kan bruksandans (jmf. Hammar & Svensson, 2004:8-11) inverkan på attityder, 
förklara pendlingen mellan aktivering och anpassning (jmf. Bolinder, 2006:10) i 
informanternas handlingsstrategier. Utifrån brukssamhällets tänkbara inverkan på 
ansvarsförskjutning, så länge individen ingår i någon slags konstellation förutsätts att det finns 
ett kollektivt ansvar för hantering av problem, vilket borde underhålla en passiv inställning. 
Vidare kan tolkningen göras att informanterna upplever att de fortfarande har något att ge i 
samhällets yrkesverksamma del, men att individen enligt norm inte ska sticka ut från 
mängden, eller tro sig vara för mer än andra. Detta bör hämma möjligheterna till handling och 
framgång i arbetssökandet. Om inte ”yngre” människor kan få ett arbete, varför då tro att det 
går att få ett sådant då man klassas som ”gammal”?  
 

7. Diskussion och egna reflektioner 

Detta kapitel kommer inledningsvis att relatera huvuddragen från resultat och analys utifrån 
frågeställningarna uppbär syftet i studien. Därefter relateras tidigare forskning till de slutsatser 
som genererats. Avslutningsvis utrycks allmänna reflektioner utifrån arbetet med studien och 
utifrån dess innehåll, samt förslag till vidare forskning.  

7.1 Slutsatser möter syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser och erfarenheter rörande 
långtidsarbetslöshet, hos personer i åldern 55-64 år i Söderhamns kommun. Detta syfte skulle 
uppnås genom att med stöd av studiens frågeställningar lyfta fram upplevelser och 
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förutsättningar gällande arbetslösheten hos informanterna, samt vidare analysera detta 
material utifrån tre teorier. Denna studies resultat- och analyskapitel öppnar för förståelse av 
hur informanterna i denna studie påverkas av arbetslösheten, genom tillskrivningar av 
attributionsfel, pendling mellan handlingstrategier utifrån försvar, samt socialt kapital i 
brukssamhällen. För att mer konkret ge svar på studiens frågeställningar presenteras dessa 
igen i följande text, och besvaras med en sammanfattning av de huvudsakliga slutsatser som 
genererats ur analysen. 
 
Hur upplever informanterna sin situation som arbetslös? 
En enkel inledande slutsats är att informanterna i studien kan uppleva sin situation som 
arbetslös på olika sätt beroende på i vilket sammanhang frågan ställs. Ett exempel på detta 
kan ges utifrån att attityder och normer som kan härledas till att informanterna bor i 
Söderhamns kommun, påverkar situationen som arbetslös på olika sätt. Detta har tolkats 
utifrån att gemenskap är viktigt för informanterna. Det är den del som betyder mest med att ha 
ett arbete, och det är även den del som saknas mest i situationen som arbetslös. Att leva i ett 
brukssamhälle kan innebära att individens arbetslöshet uppmärksammas av omgivningen, då 
det kan anses att det finns en möjlighet för dennes omgivning att bedöma förekomst av 
individens arbetsinsatser. Upplevda krav om produktivitet, kan därför anses öka i och med 
individens vilja att stärka sitt sociala kapital. Då det inte går att uppnå gemenskap i arbetslivet 
söker sig informanterna till alternativ gemenskap som bringar mening och sammanhang och 
bygger på så vis upp sitt sociala kapital utifrån andra förutsättningar. Denna gemenskap kan 
anses ha negativa följder, i och med att den underhåller arbetslösheten genom den trygghet 
den för med sig. Att det råder arbetslöshet generellt, samt att arbetslösheten beror på ålder, 
kan anses vara ett försvar. 
 
Vilket stöd och bemötande upplever informanterna från sin omgivning, och hur 
påverkar detta informanternas möjlighet till att återgå till arbete? 
Innebörden av informanternas stöd och bemötande från omgivningen relateras främst till 
kontakten med Arbetsförmedlingen. Relationen till denna myndighet är generellt sett negativ 
vad gäller konkret stöd. Att det förhåller sig på det viset kan ses som en relation där båda 
parter agerar på egen hand, utan konstruktivt samarbete. Informanterna upplever 
Arbetsförmedlingen som ett kontrollorgan, framför en instans som ska vara ett stöd på vägen 
till arbete. Upprätthållandet i relationen mellan myndigheten och informanterna kan förklaras 
å ena sidan med att informanterna inte upplever någon relevans i det stöd de fått från 
Arbetsförmedlingen. Attityden gentemot informanterna kan även anses vara stigmatiserande 
på grund av attributionsfel gällande informanternas ålder, men även på grund av deras 
arbetslöshet och ett ifrågasättande av intentioner att vilja arbeta. Arbetsförmedlingen och 
arbetslösa befinner sig på olika nivåer och kan därför anses ha olika mål. Å andra sidan går 
det att uttolka en ansvarsförskjutning från informanternas sida gentemot Arbetsförmedlingen, 
utifrån uppfattningen om myndighetens ledande ställning. Detta kan förklaras med hierarki i 
brukssamhällen. När Arbetsförmedlingen vidare inte agerar som önskat och förväntat, 
tillskrivs myndigheten attributionsfel och uppfattas som oanvändbar.  
 
Förväntningarna på Arbetsförmedlingen kan härledas till bruksandan som anses inverka på 
informanternas handlingsmöjligheter.  När informanternas förväntningar inte uppfylls från 
myndigheten, kan detta antas vara en bidragande orsak till en process som grundar sig i ett 
försvar inför situationen. Försvaret leder vidare till bristande motivation, ett missgynnsamt 
beteende, och upplevt misslyckande. Och på så sätt kan det anses att arbetslösheten 
upprätthålls. 
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Hur ser informanterna på en yrkesverksam framtid, vilka möjligheter och mål upplevs 
realistiska? 
Informanterna har en negativ syn på framtidens arbetsmöjligheter, å ena sidan vill de ha ett 
arbete, å andra sidan tror de att det inte finns någon möjlighet till detta, detta främst på grund 
av en för håg ålder. Det finns en föreställning om att arbetsgivare inte intresserar sig för att 
anställa personer över 55 år, vilket hämmar utvecklingen i kontexten för informanterna. En 
annan inställning hos informanterna är att det inte finns några arbetet att få i Söderhamns 
kommun. Dessa föreställningar kan förklara en tolkning av att informanterna tenderar att 
pendla mellan att vara aktiva och passiva i den arbetslösa situationen. Pendlingens aspekter 
kan vidare förklaras utifrån försvar, som ingår i en process bestående av maktlöshet – försvar 
– motivation – beteende – misslyckande. Pendlingen kan även förklaras genom stöd i teorin 
om attributionsfel. Detta i och med upplevelsen av att arbetsgivare är negativt inställda till 
deras ålder och inte på grund av några andra omständigheter. Slutligen förklaras pendlingen 
mellan vilja av att ha ett arbete och de hämningar som finns i strävan mot detta med stöd i 
bruksandans normer om att individen ska förhålla sig passiv och inte tro sig ”vara för mer” än 
andra. 
 
Avslutningsvis går det att dra slutsatsen att det finns olika orsaker som kan förklara ett 
upprätthållande av inställningar och den faktiska situationen i arbetslöshet, då olika 
mellanmänskliga processer gör att läget är svårt att förändra för informanterna själva.  

7.2 Anknytning till tidigare forskning 

Den tidigare forskning som presenteras i tidigare kapitel kan relateras till denna studies 
resultat på olika sätt. I detta kapitel lyfts exempelvis, Bolinders (2006) avhandling fram. En av 
de slutsatser hon gjort är att de arbetslösa som överskattar sina möjligheter bekymras mindre 
av situationen än dem som underskattar möjligheten att få ett arbete, och att dessa därför 
borde vara mer öppna för utveckling (Bolinder, 2006:22). Hon anser även att 
Arbetsförmedlingen bör satsa resurser på dem arbetssökande som har störst behov av stöd 
(ibid.). Utifrån antagandet om att informanterna i denna studie tenderar att pendla mellan 
aktivitet och passivitet, och således även pendlar i inställningen till arbetschanser, hur kan då 
dessa personers stöd utformas från Arbetsförmedlingens sida? Hur går det att möta behoven 
hos dessa individer? Kanske ligger en del av lösningen för denna gruppering i att istället ta sig 
an orsaken till pendlingen mellan aktivitet och passivitet. Praktiskt sett skulle detta 
exempelvis kunna innefatta förändring av områden såsom begränsningar på grund av ålder 
eller lagar och regler som upplevs missgynnsamma. Detta skulle troligtvis även kunna gynna 
en förändring av eventuella attityder till en arbetskraft som kanske inte anställs på grund av 
åldersrelaterade orsaker. 
 
Att relatera Holms (2006) studie till denna kan innebära en aning tveksamhet då det lyfts fram 
att tre av fyra informanter har missbruksproblem bakom sig, varav två av dessa förlorat 
arbetet på grund av missbruket. Informanternas arbetslöshet i Holms studie (ibid.) kan därför 
enligt personlig åsikt ses ur andra perspektiv, jämfört med vad den här studiens kriterium för 
informanterna innebär för förutsättningarna i arbetslösheten. De delar i Holms studerade 
empiri som kan anses utgöra liknande grund som denna studie har är dock 
långtidsarbetslöshet och en upplevd hög ålder, därför har den upplevts intressant att relatera 
till. Holm beskriver att informanterna funnit sig i situationen som arbetslös, men trots detta 
uttrycker en vilja om att få ett arbete (Holm, 2006:39-41). Informanterna i studien (ibid.) 
förklarar arbetslösheten med sin ålder, och hamnar i en ond cirkel, vilkens process drivs av 
dåligt självförtroende. Dessa tolkningar kan jämföras med denna studies slutsatser på så vis 
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att det empiriska materialet har många likheter, samt att verkningar av - och förutsättningar i 
situationen i arbetslöshet kan anses överensstämma.  
 
Frågan är hur Holm (2006) tolkar begreppet självförtroende. Enligt personlig mening går det 
att skilja på begreppen självförtroende och självkänsla. Innebörden av självförtroende kan 
anses innefatta ett agerande utåt, det andra ser hos individen, och självkänsla som ett agerande 
inför den egna personen, och därför bör innebörden av begreppen samverka. Holm (ibid.) 
nämner även båda dessa begrepp i sin studie, men uttrycker självförtroendet som främsta 
orsak till negativ process och passivitet i, för individen, yttre hinder. Denna studies analys kan 
däremot relatera främst självkänslan som faktor till detsamma, då informanternas försvar är en 
dialog främst inom den egna personen och inte enbart kan anses bero på självförtroendets 
uttryck. Det kan utifrån detta tänkas innebära att det finns en möjlighet informanterna att 
kunna vända en negativ inställning till sin ålder i yrkessammanhang. Detta eftersom begreppet 
självkänsla kan relateras till ett accepterande av själva individen, inre kvaliteter och 
värderingar, oavsett vad omgivningen ser utifrån självförtroendets uttryck. Det bör således 
vara i självkänslan som initiativ till förändring börjar, vilket senare tar sig uttryck i förändrat 
självförtroende. Den kronologiska åldern är något individen är tvungen att bära med sig, och 
som omgivningen kan tänkas bedöma. Det är däremot inte exempelvis individens egna 
värderingar. 
 
Den studie som upplevts mest intressant att relatera denna studie till, är studien om arbetslösa 
ungdomar i brukssamhälle (Abrashi, 2008). Abrashis (2008) studie upptäcktes först i slutet 
med arbetet med denna studie, vilket upplevts spännande då många likheter kan finnas i 
resultatet, detta trots att studiernas informanter kan ses som en ur ett perspektiv på motsatt 
förhållande åldersmässigt. Dessa likheter gäller bland annat avsaknaden i arbetslösheten 
gällande social gemenskap i yrkesverksamhet, negativ syn på Arbetsförmedlingen utifrån ett 
bemötande ifråga om misstro till intentioner av viljan att arbeta och även i beskrivna 
upplevelser om myndighetens makt och uttryck för denna (jmf. Abrashi, 2008: 12-36) Vidare 
kan det ses likheter i att det finns en negativ syn på Arbetsförmedlingen utifrån förväntningar 
på stöd som inte infrias (ibid.). Det kanske mest intressanta är denna, jämförbart yngre 
generation informanters förklaring till arbetsgivares attityd, vilken utgår från en ovilja att 
anställa ”ungdomar”. Denna attityds beskrivna argument är att det skulle innebära en risk ur 
anställningssynpunkt, då yngre anses vara för flexibla för att vilja stanna kvar inom yrket 
(ibid.). Det ställer åldersfrågan på sin spets för båda dessa studier, om arbetsgivare verkligen 
har denna inställning, vilken ålder hos en individ kan då anses ”riskfri” att anställa? 

7.3 Avslutande reflektioner 

Det har funnits förståelse under studiens gång för informanternas uttryckta maktlöshet i den 
situation de befinner sig i som långtidsarbetslösa över 55 år, och att de utöver detta även bor i 
en liten kommun med hög arbetslöshet. Denna har öppnat för möjligheten att förstå de 
beskrivningar som informanterna givit, ur ett längre mer omfattande perspektiv än en studie 
baserad på tre individers situationer. Faktum är, att situationen skulle kunna drabba vem som 
helst, ingen människa kan anses vara oersättlig och det finns inte heller någon som 
undkommer levande att åldras. Oavsett orsaker, så bör det gå att se till verkan i arbetslösheten 
för denna kategori människor, då de inte själva klarar att ta sig ur den. Utifrån detta finns en 
åsikt om att det kanske främst är de som arbetar med arbetslösa människor som måste stå för 
kompetens och individuellt anpassat stöd gentemot den som söker arbete för att ett negativt 
mönster ska kunna brytas. Detta oavsett vilka egenskaper den sökande kan anses bära med 
sig. Detta skulle även kunna vara ett steg i riktningen mot en allmän attityd, som speglar 
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välkomnandet av allas delaktighet, oavsett ålder eller annat som kan anses stigmatiserande, i 
yrkeslivet.  
 
Den analys som gjorts i denna studie kan naturligtvis förklaras ur andra perspektiv än vad som 
presenterats, detta är endast en nyans av sanningen. Det finns även en medvetenhet om att 
både teorier och empiriskt material kan tolkas på olika sätt, och att detta kan ge en annan bild 
av sanningen. Studien har även väckt ett antal frågor relaterat till det som stötts på under 
arbetets gång. Av den anledningen välkomnas vidare forskning inom den kategori som 
empirin i denna studie baserats på. Speciellt har det upplevts avsaknad av forskning som 
genom kvalitativ metod, jämför upplevelser och erfarenheter utifrån olika åldersgrupperingar. 
 
Det har funnits ytterligare perspektiv som väckt stor nyfikenhet och som kan belysas som 
förslag till vidare forskning, såsom status- eller klassaspekters inverkan i liknande kontext 
som för denna studie, och empiriska studier som speglar arbetsgivares och 
Arbetsförmedlingens förutsättningar i frågan. Ytterligare ett förslag på ett intressant 
forskningsområde är om dem som har haft liknande förutsättningar som denna studies 
informanter, och trots detta fått ett arbete. 
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Bilaga 

 
Stöd för intervjustruktur 
I denna bilaga presenteras de centrala frågor som utformats för att utgöra stöd till berättelser 
utifrån de teman som valts för studien. Frågorna kan ha ställts i annorlunda ordning än vad 
som presenterats, då informanternas berättelser varierat innehållsmässigt. De olika teman som 
intervjun skulle fokusera mot presenterades inledningsvis för informanterna. 
 
Bakgrund 
Från arbete till arbetslöshet. 
 
Vilken utbildning har du? 
 
Hur ser din yrkesverksamma bakgrund ut? 
 
När blev du arbetslös? 
 
Aktuell situation 
Innebörden av att ha ett arbete och arbetslöshetens verkan, stöd och bemötande. 
 
Vad innebär det att ha ett arbete? 
 
Vad saknar du mest med att inte ha ett arbete? 
 
Vilket bemötande upplever du som arbetslös från omgivningen? 
 
Vilket stöd upplever du som arbetslös från omgivningen? 
 
Framtiden 
Synen på en yrkesverksam framtid, aktivitet, möjligheter 
 
Känner du att du vill ha ett arbete? Hur upplevs viljan jämfört med hur det känts tidigare i 
arbetslösheten? 
 
Hur ser du på en yrkesverksam framtid? 


