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Abstract 
The present study aims to examine how young academics experience unemployment, and also to 
examine which aspects of unemployment are most problematic for the target group. Furthermore, 
the intentions of the present study are to examine the professional goals of the young academics 
and the experienced obstacles to reach those goals. Six qualitative interviews were conducted on 
young academics that are, or have been unemployed within the last two years. In addition, a 
letter to the editor of a large Swedish newspaper, written by an unemployed young woman has 
been used as empirical data. The results show that the most troublesome aspects of 
unemployment for the target group seem to be the loss of time structure, lack of income which in 
turn leads to exclusion from adulthood, feelings of hopelessness, depression, inefficiency and 
anger. Also, expressions of having been deluded by society emerge, as the expectations of 
achieving a qualified employment have not been met, despite perceived promises from society 
that education will lead to qualified employment. As for the respondents’ goals prior to and after 
their graduation, their main goal is a qualified employment. The results show that this goal 
basically remains unchanged during unemployment. The obstacles turn out to be lack of 
qualified jobs, increased formal and informal requirements from employers, and mismatching 
between education and requirements from employers. 
 
 
 
Key words: Youth unemployment, graduate unemployment, psycho social effects, graduate labor 
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Sammanfattning 
 
Denna studie avser att undersöka hur unga akademiker upplever arbetslöshet, och även att 
undersöka vilka aspekter av arbetslösheten som är mest problematiska för målgruppen. Vidare 
syftar studien till att undersöka vilka yrkesrelaterade mål de unga akademikerna har, och vilka 
hinder de upplever står i vägen för att nå dessa. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes 
med unga akademiker som är, eller har varit, arbetslösa de senaste två åren. Dessutom användes 
en insändare från en ung, arbetslös akademiker som empiri. Resultatet visar att de mest 
problematiska aspekterna av arbetslöshet för målgruppen verkar vara förlusten av tidsstruktur, 
minskad inkomst som i sin tur leder till uteslutning från vuxenvärlden, känslor av hopplöshet, 
nedstämdhet, ineffektivitet och ilska. Även uttryck för att ha blivit vilseledda av samhället 
framträder, eftersom förväntningarna att få ett kvalificerat arbete inte infriats trots upplevda 
löften från samhället att utbildningen kommer leda till en kvalificerad anställning. Vad gäller 
respondenternas mål innan och efter examen, är det huvudsakliga målet för respondenterna att få 
ett kvalificerat arbete. Resultatet visar att detta mål i princip är oförändrat under arbetslösheten. 
De upplevda hindren att nå målen är brist på kvalificerade arbetstillfällen, ökade formella och 
informella krav från arbetsgivare och en diskrepans mellan utbildning och arbetsmarknadens 
krav. 
 
Nyckelord: Ungdomsarbetslöshet, arbetslösa akademiker, psykosociala effekter, akademisk 
arbetsmarknad, kvalificerat arbete 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Inledning ....................................................................................................................................................... 1 

Problemformulering ...................................................................................................................................... 2 

Syfte .............................................................................................................................................................. 2 

Frågeställningar............................................................................................................................................. 3 

Tidigare forskning ......................................................................................................................................... 3 

Metod ............................................................................................................................................................ 6 

Hermeneutik som förhållningssätt ............................................................................................................ 7 

Litteraturanskaffning ................................................................................................................................. 8 

Urvalsprocess ............................................................................................................................................ 8 

Intervjuguide ............................................................................................................................................. 9 

Genomförande......................................................................................................................................... 10 

Databearbetning och analys .................................................................................................................... 10 

Validitet och reliabilitet .......................................................................................................................... 12 

Etiska överväganden ............................................................................................................................... 13 

Teoretiskt ramverk ...................................................................................................................................... 14 

Jahodas deprivationsteori ........................................................................................................................ 14 

Självdiskrepansteori ................................................................................................................................ 15 

Becks spöktåg ......................................................................................................................................... 16 

Lönen som nyckel ................................................................................................................................... 17 

Lönen som försäkring mot tråkighet ....................................................................................................... 17 

Resultat och analys ..................................................................................................................................... 18 

Upplevelser och effekter ......................................................................................................................... 18 

Tidsmässig och social struktur i vardagen .......................................................................................... 18 

Utestängning från vuxenvärlden ......................................................................................................... 20 

Utestängning från konsumtionsarenan ................................................................................................ 21 

Vilseledd ............................................................................................................................................. 22 

Hopplöshet och nedstämdhet .............................................................................................................. 24 

Ineffektivitet ........................................................................................................................................ 25 

Ilska ..................................................................................................................................................... 25 

Sammanfattning upplevelser och effekter ............................................................................................... 26 

Mål innan examen och under arbetslösheten .......................................................................................... 26 

Optimism............................................................................................................................................. 27 

Anpassning .......................................................................................................................................... 27 



 
 

Hinder för att nå sina mål ........................................................................................................................ 28 

För få kvalificerade arbeten ................................................................................................................ 28 

Utbildningen som hinder ..................................................................................................................... 29 

Informella kvalifikationer ................................................................................................................... 29 

Formella kvalifikationer ...................................................................................................................... 30 

Sammanfattning hinder ........................................................................................................................... 30 

Slutsatser och diskussion ............................................................................................................................ 30 

Finns det skillnader i upplevelser mellan akademiker och icke-akademiker? ........................................ 31 

Studiens styrkor och begränsningar ........................................................................................................ 34 

Studiens praktiska implikationer och förslag till vidare forskning ......................................................... 35 

Epilog .......................................................................................................................................................... 35 

BILAGA 1. ................................................................................................................................................. 41 

BILAGA 2. ................................................................................................................................................. 43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

Inledning 
Every generation has its measure of outcasts. However, it doesn't happen often that the plight of being 
outcast may stretch to embrace a whole generation. Yet precisely that may be happening in Europe now 
(Bauman , 2012a).  

 
Citatet ovan kommer från en debattartikel skriven av Zygmund Bauman, publicerad i The 
Guardian 30 maj 2012, och handlar om den generation ungdomar som nu börjar komma ut i 
arbetslivet efter universitetsstudier och möter en arbetsmarknad som är allt annat än 
inkluderande. Artikeln belyser ett växande, aktuellt och allvarligt problem som drabbar Europa. I 
Italien förekommer beskrivningar av “generation € 1000”, det vill säga högutbildade unga 
människor som tvingas acceptera jobb som erbjuder såväl usla löner och arbetsvillkor (Carling, 
2012). Bauman (a.a.) pekar på att samhället historiskt har belönat den som investerar sin tid och 
sina pengar i en högre utbildning med rikedom, sociala förmåner och status, och den som inte 
tagit vara på möjligheten att göra klassresan har haft sig själv att skylla. Verkligheten håller dock 
på att förändras. Det faktum att en akademisk examen leder till ett kvalificerat arbete är inte 
längre sanning, och att utbilda sig visar sig därför allt oftare vara en dålig investering. Den 
akademiska vägen är inte längre en säker hiss till högre samhällelig status och trygghet. I sin 
artikel uttrycker Bauman också en oro över var detta skall leda till på lång sikt, och pekar på den 
egyptiska revolutionen, där högutbildade, frustrerade unga människor till slut tände på 
krutdurken för att få till stånd en förändring i samhället (Bauman, 2012a). 
 
Den svenske utbildningsministern Jan Björklund uttalade sig under den årliga politikerveckan i 
Almedalen år 2011 om sin syn och sin tro på skolan som en social hiss. “Skolan ska möjliggöra 
och uppmuntra klassresan. Tro inget annat; klassresan börjar med en skola med höga krav, med 
höga ambitioner, med studiedisciplin, elever som pluggar hårt, och kunniga lärare som är 
förebilder för eleverna. Klassresan börjar i klassrummet” (Folkpartiet, 2011). Den syn på 
utbildning som Björklund ger uttryck för kan ses som ett exempel på den gamla sanningen att 
genom högre utbildning sker också en vertikal, uppåtgående rörelse genom samhällsskikten. 
Enligt Bauman (2012a) är denna gamla uppfattning något som fortfarande är sant för många 
unga som väljer att utbilda sig vidare. De har sett hur deras föräldrar förbättrat sina liv genom 
utbildning, och har växt upp med en stark tro på att de genom utbildning kommer överträffa 
föräldrarnas välstånd (Bauman, 2012a). Vi lever idag i en tid där dessa två sanningar lever 
bredvid varandra. Mycket tyder på att akademikernas ställning i samhället är i förändring. 
 
Statistiska Centralbyrån (SCB, 2011) visar att under 2000-talets senare del, som präglades av 
lågkonjunktur, ökade antalet personer som påbörjade akademiska studier, samtidigt som antalet 
studenter som lämnade högskola och universitet minskade. Den kritiska frågan som kan ställas i 
relation till detta är om högskole- och universitetsstudier har blivit en politisk strategi för att 
uppehålla arbetslösa ungdomar i väntan på bättre tider, och därmed hålla ned arbetslösheten? 
 
I Sverige rapporterar SCB (2012) Arbetskraftsundersökning för september 2012 att 
arbetslösheten har ökat med 0,6 procentenheter till 7,4 % jämfört med september 2011. I 
absoluta tal har antalet arbetslösa i Sverige under perioden ökat med 35 000 personer (SCB, 
2012). I en uppföljning av studenter som tog examen 2007-2008 visades att 78 % av dessa var 
etablerade på arbetsmarknaden 1-1½ år efter sin examen (Högskoleverket, 2009). Det är rimligt 
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att anta att ett av skälen till att unga väljer att investera tid och pengar i en högre utbildning är att 
öka sina möjligheter till en trygg anställning, vilket i sin tur antas leda till en trygg framtid. Med 
utgångspunkt i att Högskoleverkets (2009) statistik visar på att 22 % av de examinerade 
akademiker de följt upp 1-1½ år efter examen vid den tidpunkten inte etablerat sig på den 
svenska arbetsmarknaden, är det anmärkningsvärt och uppenbart att en akademisk examen långt 
i från alltid leder till arbete som från början var avsikten. 
  
Arbetslöshetens effekter är sedan tidigare väldokumenterade där en ofta refererad forskare på 
området är Jahoda (1982). Jahodas välkända modell; den latenta deprivationsmodellen visar 
bland annat hur ett lönearbete uppfyller ett antal latenta psykosociala behov. Dessa behov 
tillgodoses vid arbete och försämras vid arbetslöshet. Tidigare forskning visar tydligt 
arbetslöshetens påverkan på människans psykosociala situation (Creed & Klisch, 2005; Creed, 
Muller & Machin, 2001; Hammarström & Janlert, 1997; Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 1999; 
Selenko, Batinic & Paul, 2011; Willis, 1986). I studien definieras psykosocial som det ”som rör 
samspel mellan psykiska el. psykologiska o. sociala förhållanden” (Svenska akademiens ordlista, 
2011). 
 
En ytterligare uppenbar effekt av arbetslöshet är påverkan på arbetslösa människors ekonomi, 
alltså förlusten av den manifesta funktionen av arbete för att använda Jahodas terminologi. Att 
stå utan arbete efter att ha erhållit en akademisk examen innebär en markant försämring av 
arbetsinkomsterna i det framtida arbetslivet (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, 
2009). Creed och Klisch (2005) respektive Willis (1986) argumenterar för att ekonomiska 
svårigheter till följd av arbetslöshet i förlängningen riskerar leda till en negativ framtidssyn och 
en oförmåga att uppnå sina personliga mål. 

Problemformulering 
Akademikernas situation i samhället och på arbetsmarknaden är stadd i förändring. Att 
arbetslöshet påverkar människans psykosociala situation är klarlagt. Tidigare forskning har visat 
hur arbetslösheten drabbar olika grupper människor. Kunskapen är mindre om hur gruppen 
akademiker upplever arbetslösheten. Hur akademiker, som investerat tid och pengar i en 
ambition att öka sitt och samhällets välstånd, påverkas av arbetslöshet är alltså i hög grad ett 
outforskat problemområde. 

 
Att arbetslöshet är ett högst aktuellt socialt problem som åsamkar lidande är odiskutabelt. Med 
utgångspunkt i detta vill vi med denna studie göra ett försök att öka förståelsen för arbetslösa 
akademikers situation och upplevelse av arbetslöshet. 

Syfte    
Syftet med studien är att undersöka unga arbetslösa akademikers upplevelser av arbetslöshet och 
vilka aspekter av arbetslösheten de lyfter fram som mest problematiska. Studien syftar vidare till 
att undersöka akademikernas yrkesrelaterade mål och visioner, och vad de upplever som de 
huvudsakliga hindren för att uppnå dessa mål. 
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Frågeställningar 
- Vilka upplevelser har intervjupersonerna av arbetslöshet? 
     
- Vilka mål hade intervjupersonerna innan sin akademiska examen? 
 
- Hur har målen förändrats under arbetslösheten, och hur förhåller sig intervjupersonerna till 
detta? 
 
- Vilka hinder upplever intervjupersonerna för att nå sina mål? 
 

Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning om arbetslöshetens psykosociala effekter. Vid 
genomgången av tidigare forskning på området framstår två modeller som dominanta. Dessa är 
Fryers teori om agency restriction, och Jahodas teori om latent deprivation. Fryers teori om 
”agency restriction”, eller fritt översatt ”maktrestriktionsteori”, beskrivs av Creed och Klisch 
(2005) som en ansats att förklara och beskriva det nedgående psykiska välmåendet hos 
arbetslösa. Två faktorer används i teorin för att förklara effekten på den psykiska hälsan; dels att 
arbetslöshet leder till fattigdom och dels att arbetslöshet leder till att individens framtidsutsikter 
påverkas negativt, vilket leder till minskade möjligheter att planera sin framtid. Kombinationen 
av faktorerna bidrar till att hindra individens makt och handlingsutrymme relaterat till sitt eget 
liv, vilket leder till att det blir svårt att uppfylla de livsmål individen har. Den önskvärda 
framtiden blir svår att nå till följd av de två faktorernas inverkan på individens 
handlingsutrymme, vilket i förlängningen leder till sämre psykiskt välbefinnande. Creed och 
Klisch (2005) bekräftar Fryers teori delvis, och menar att faktorn arbetslöshet som 
fattigdomsalstrare kan styrkas genom deras studie. Däremot menar de att den ekonomiska 
situationen kan påverka på vilket sätt individen ser på framtiden, vilket i sin tur kan påverka det 
psykiska välmåendet (Creed & Klisch, 2005). Creed m fl (2001) styrker Fryers teori, då de i sin 
studie visar på ett starkt samband mellan finansiella besvär till följd av arbetslöshet och minskat 
välmående. Hur den ekonomiska situationen påverkas av arbetslösheten är avgörande enligt 
denna studie för hur individen kommer påverkas psykiskt. 
 
Willis (1986) argumenterar för att förståelsen för arbetslöshetens konsekvenser måste ha sin 
utgångspunkt i avsaknaden av ekonomisk ersättning. Författaren utvecklar sitt resonemang 
genom att hävda att tillgången till pengar i förlängningen innebär tillgång till sociala och 
kulturella möjligheter. Avsaknad av ekonomiska resurser till följd av arbetslöshet stänger 
dörrarna till framtida mål. Författaren menar att pengar är nödvändigt för uppfyllelsen av vissa 
sociala och kulturella mål, till exempel bildandet av kärnfamiljen. “No wage is no keys in the 
future” (Willis, 1986, s. 157). 
 
Creed och Klisch (2005) använder sig av Jahodas latenta deprivationsmodell i sin studie. I 
korthet innebär modellen att människor känner ett minskat psykosocialt välmående till följd av 
att de förlorar de latenta funktionerna vid arbetslöshet. De latenta funktionerna avser arbetets 
positiva sociala effekter. De fem latenta, sekundära, funktionerna av arbete är upprätthållandet av 



4 
 

en tidsstruktur, social kontakt, gemensamma mål, status och gemensamma strävanden och mål. I 
kontrast till detta finns en manifest aspekt av arbete, den ekonomiska ersättningen. Dock menar 
modellen att anledningen till ett minskat psykosocialt välmående hos arbetslösa främst beror på 
förlusten av de latenta funktionerna, och i mindre grad av den manifesta (Creed & Klisch, 2005; 
Jahoda, 1982). Creed och Klisch (2005) visar i sin studie ett resultat som pekar på att det inte är 
de latenta faktorerna av arbetslöshet som är den huvudsakliga orsaken till svårigheter. Istället 
visar forskningen att det snarare är den manifesta faktorn som har betydelse för den arbetslöses 
psykiska svårigheter. Detta går emot Jahodas modell, som alltså menar på det motsatta 
förhållandet, alltså att de latenta faktorerna är huvudsakligen bidragande till psykiska besvär vid 
arbetslöshet. Creed och Klisch (2005) menar att sambandet mellan arbetslöshetens ekonomiska 
svårigheter, det vill säga den manifesta faktorn, och psykiska besvär är belagt i flera tidigare 
studier. Andra studier visar att avsaknaden av vissa av de latenta funktionerna som exempelvis 
tidsstruktur och gemensamma mål har visat sig vara kopplade till försämrat psykiskt mående hos 
arbetslösa (Creed & Macintyre, 2001 & Haworth, 1986 refererat av Creed & Klisch, 2005).  
Även Creed m fl  (2001) visar på att arbetslösa i enlighet med Jahodas modell, har betydligt lägre 
tillgång till de latenta funktionerna jämfört med de som arbetar. Dock, visar studien, att 
avsaknaden av dessa funktioner inte förklarar de arbetslösas försämrade psykiska hälsa. 
  
Även Selenko m fl (2011) testar den latenta deprivationsmodellen, och resultatet både bekräftar 
och motbevisar denna. Dels visar studien att två av de latenta faktorerna kopplas direkt till 
graden av psykiskt välmående, och dessa är tidsstruktur och sociala kontakter. Studien visar även 
att den manifesta faktorn är betydelsefull för det psykiska måendet. Minskad tillgång till 
ekonomiska resurser bidrar till förvärrad psykisk hälsa. Då studien visar att bara två av fem 
latenta funktioner visade sig ha en inverkan på det psykiska måendet, så menar författarna att det 
i framtiden är viktigt att se på Jahodas latenta faktorer som separata enheter som kan påverka den 
arbetslöse i olika grad (Selenko m fl, 2011). Waters och Moore (2002) visar i sin forskning att 
arbetslösa som deltar i fritidsaktiviteter som utförs i grupp redovisar ett högre psykiskt 
välbefinnande än de arbetslösa som ägnar sig åt solitära fritidsaktiviteter, vilket forskarna menar 
kan ge stöd för Jahodas teori i den mån att gruppaktiviteten tillgodoser behovet av 
grupptillhörighet och strävan efter gemensamma mål. 
  
Hammarström och Janlert (1997) kommer i sin studie av arbetslösa ungdomar fram till att 
förhållandet mellan arbetslöshet och psykosociala besvär i de flesta fall kan förklaras utifrån en 
kausalitet som börjar med arbetslöshet, vilket sedan leder till försämrad psykisk hälsa. Studien 
visar också på att ungdomarna känner stress över sin ekonomiska situation, samt stress över 
bristen på kontroll i sina liv, vilket i sin tur antas leda till en försämrad hälsa. 
 
Hammarström (1996) har följt tusen ungdomar under en femårsperiod, och kommer bland annat 
till slutsatsen att studier och arbete har likvärdig effekt på ungdomars psykiska hälsa jämfört med 
ungdomar som är arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Strandh (2000) visar dock att 
steget från arbetslöshet till högskole- eller universitetsstudier ger bättre effekter på den mentala 
hälsan än steget från arbetslöshet till studier på gymnasienivå, vilket alltså visar att det finns 
gradskillnader i vilken mån utbildning påverkar den mentala hälsan positivt hos unga jämfört 
med arbetslösa unga. 
 
Rantakeisu, Starrin och Hagquist (1999) konstruerar i sin forskning en modell, som de kallar 
financial hardship/shaming model. Modellen påvisar relationen mellan ekonomiska svårigheter 
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respektive skamupplevelser till följd av arbetslöshet och psykisk respektive fysisk hälsa. 
Resultatet av studien visar att de som upplever hög grad av skam rapporterar en ökad förekomst 
av psykosomatiska besvär såsom huvudvärk, magont och sömnproblem (Rantakeisu m fl, 1999). 
Personer som upplever hög grad av skam i kombination med hög grad av ekonomisk utsatthet till 
följd av arbetslösheten uppvisar fler allvarliga psykosomatiska besvär och upplevelser av 
maktlöshet än övriga. Dessa hade också en lägre grad av självförtroende, samt var mindre aktiva 
på fritiden (Rantakeisu m fl, 1999). Det finns därför en tydlig koppling mellan skamupplevelser 
och ekonomisk utsatthet som en effekt av arbetslöshet och psykisk och fysisk ohälsa. 
 
I en senare studie av Starrin, Åslund och Nilsson (2008) undersöks 5666 personer utifrån en 
tillämpning av financial hardship/shaming modellen. Urvalet i studien innefattar inte enbart 
arbetslösa utan också icke arbetslösa, studenter, föräldralediga och pensionärer. Resultaten visar 
ett stöd för modellens hypotes; då hög grad av ekonomisk utsatthet och skam, korrelerar med en 
högra grad av ångest, oro och ett sämre psykosocialt mående. Vidare hänvisar författarna till 
andra studier, vilka har visat att känslor som är nära besläktade med skam, ofta uppkommer när 
människor lever under ekonomisk utsatthet. Dessa är tvivel på sig själv, känsla av 
underlägsenhet, låg värdesättning av sig själv som människa, samt depressionskänslor (Scheff 
1990, Starrin 2003, Marmo 2004, Sennet & Cobb 1972 & Wilkinson 2005 refererad i Starrin m 
fl, 2008). 
   
Jönsson (2003) studie, när välfärden krackelerar fokuserar också på ekonomisk utsatthet och 
skamerfarenheter. Studien använde sig av 26 kvalitativa intervjuer med arbetslösa av varierande 
ålder och kön, för att belysa andra aspekter av ekonomiska påfrestningar och skam än vad som är 
möjligt med en kvantitativ studie. Studiens fokus låg på att försöka förstå hur ekonomisk 
utsatthet, skamerfarenheter och självbild påverkas vid en långvarig arbetslöshet och 
bidragberoende. Studiens resultat visar på att respondenterna har upplevt att de blivit 
nedvärderade på grund av sin arbetslöshet, vilket i sin tur gett upphov till skamkänslor. Vidare 
visar resultatet på att vissa av respondenternas skamupplevelser har en negativ effekt på 
självförtroendet och självkänslan. En annan aspekt som var framträdande var oron och 
skamkänslorna för att vara beroende av samhällets ersättningar, och oron för att kanske vara 
tvungen att söka socialbidrag. 
  
Strandh (2000) skriver i sin doktorsavhandling, som baseras på kvantitativa data, bland annat om 
hur det svenska arbetslöshetsförsäkringssystemet påverkar den mentala hälsan och den 
ekonomiska stress arbetslösa personer upplever. Författaren finner att tillgång till 
arbetslöshetsförsäkringar vid arbetslösheten mildrar de ekonomiska och mentala påfrestningarna 
som uppstår vid längre tids arbetslöshet, och att detta kan förklaras genom att det rent 
ekonomiska behovet hos den arbetslöse mildras.  
 
Cassidy (1994) har i en studie av nyutexaminerade akademiker funnit att de som efter examen 
blir arbetslösa faktiskt upplever mindre hopplöshetskänslor än de nyutexaminerade som blivit 
anställda inom en okvalificerad sektor. Att ha ett arbete som inte motsvarar ens ambitioner är på 
kort sikt mer skadligt för gruppen nyutexaminerade akademiker, än att vara arbetslös och 
hoppfull. 
 
Stojanovic (2001) har studerat olika grupper i samhället som drabbats av arbetslöshet, varav en 
grupp är högutbildade, som hon kallar “De Frustrerade”. Det centrala i deras upplevelser av 
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arbetslösheten är att de är frustrerade, då de är av uppfattningen att deras satsning på en högre 
utbildning borde ha givit dem inträde på arbetsmarknaden, men blir hindrade av samhället. 
Ungdomar som har valt att skaffa en högre utbildning drömmer ofta om att kunna göra en 
karriär, uppfylla sina drömmar. För de ungdomar som har en högre utbildning och fastnat i 
arbetslöshet är känslan att de står och stampar på samma plats, de släpps inte in. Respondenterna 
ger uttryck för ånger över att ha investerat pengar i en utbildning som inte lett någonstans, och 
dessa ungdomar upplever att utbildningssystemet misslyckats leverera det de lovats - nämligen 
vägar in på arbetsmarknaden. Ytterligare en negativ aspekt av de högutbildade arbetslösa 
ungdomarnas situation är att drömmen om ett arbete riskerar att bli en belastning då deras 
ansträngningar inte ger arbete. Stojanovic (2001) menar att detta mönster - att jobbansökningarna 
inte ger resultat - ytterligare riskerar försämra ungdomarnas redan nedåtgående självförtroende. 
 
Vad gäller tidigare forskning om hinder för unga att etablera sig på arbetsmarknaden skriver 
Schröder (1991) att en förklaring till ungdomars svårigheter att etablera sig är att 
ungdomslönerna är för höga, och därför tenderar arbetsgivare att anställa vuxna som kan 
konkurrera ut ungdomarna med sin arbetslivserfarenhet. Schröder (a.a.) visar vidare i sin 
avhandling att ju längre den unge studerat, desto större chanser har denne att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Stojanovic (2001) skriver att det ibland talas om att det finns en speciell 
arbetsmarknad för unga, där “ungdomsarbeten” finns. Wadensjö (1995) motsätter sig denna syn, 
och menar att ungdomar i själva verket konkurrerar på samma arbetsmarknad som vuxna. Utifrån 
detta pekar Stojanovic (a.a.) på det faktum att ungdomar och vuxna konkurrerar på samma 
arbetsmarknad skapar ett hinder för de unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta på grund 
av att de inte kan mäta sig med de vuxnas arbetslivserfarenhet och förutsättningar i övrigt. När 
ungdomarna väl släpps in på arbetsmarknaden har de mycket små möjligheter att avancera, utan 
deras rörelser på arbetsmarknaden tenderar att gå i sidled snarare än vertikalt (Stojanovic, 2001). 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att tidigare forskning visar på att arbetslöshetens effekter är 
många, och kan förklaras och förstås utifrån flera olika teoretiska modeller och perspektiv. 
Gemensamt är dock att arbetslöshet medför starkt negativa konsekvenser på flera olika nivåer. 

Metod 
Nedan presenteras metodologiska överväganden som gjorts i samband med studien samt studiens 
hinder och styrkor. Vidare redogörs för och motiveras val av metod och forskningsdesign, 
vetenskapsfilosofiska utgångspunkter, litteraturanskaffning, urvalsprocess, intervjuprocessen 
samt databearbetning och analys. Slutligen redogörs för studiens validitet och reliabilitet samt 
etiska överväganden. 
 
Val av metod 
Bryman (2011) menar att det är forskningens syfte som avgör vilken metod som bör användas 
och att en kvalitativ forskning uppfattas som en forskningsstrategi som lägger vikt vid ord. Det 
huvudsakliga fokuset vid en kvalitativ studie är att försöka få förståelse för intervjupersonernas 
upplevelse av sin livssituation eller olika fenomen (Bryman, 2011; Larsson, 2005a). Således är 
studien subjektdriven. Detta menar vi görs bäst genom användandet av en kvalitativ ansats, då en 
kvalitativ metod ger möjlighet att tolka arbetslösa akademikers egen livsvärld i förhållande till 
arbetslösheten, där berättelser, erfarenheter och upplevelser kommer att synliggöras. 
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En av de mest förekommande teknikerna för insamling av data inom den kvalitativa forskningen 
är den kvalitativa intervjun, där fokus ligger på respondenternas upplevelser (Larsson, 2005a). 
Bryman (2011) beskriver att den kvalitativa intervjun strävar efter att få så rikliga och detaljerade 
svar som möjligt. I studien har respondenterna fått chansen att fritt utveckla sina berättelser om 
hur de upplevt arbetslösheten och även utvecklat hur deras framtidsutsikter och mål sett ut innan 
och efter examen. Genom att frågorna var breda och öppna, ökade möjligheterna att komma åt 
intervjupersonernas subjektiva upplevelser. Att få tillgång till respondenternas detaljerade och 
fylliga svar har varit viktigt eftersom dessa utgör grunden för den induktiva och explorativa 
forskningsprocessen där respondentens upplevelse är det centrala. Studien bygger på 
semistrukturerade intervjuer, vilket behandlas under rubriken Intervjuguide. 

Induktion och exploration 
Kvalitativ forskning är ofta av induktiv art. Genom induktion möjliggörs att teori och hypoteser 
skapas som ett resultat av den insamlade empirin. Datainsamlingen sker utan förankring i teori. 
Teoretiska begrepp och modeller blir istället aktuella i ett senare skede, för att belysa och lyfta 
upp den insamlade empirin (Larsson, 2005a). Problemområdet i vår studie har inte tidigare 
utforskats i någon större omfattning, vilket i någon mening utesluter tillämpandet av en regelrätt 
deduktiv ansats. Larsson (2005b) menar att en induktiv ansats är att föredra då denna ansats inte 
utgår från på förhand bestämda teoretiska begrepp. Intervjupersonerna har givits möjlighet att 
inom vissa ramar fritt berätta om sina egna upplevelser av arbetslöshet. För studien har detta 
inneburit att det är respondenterna som har markerat de begrepp som ansetts betydelsefulla. 
Studiens teorianvändning har därmed styrts av frågan om hur studiens empiri på bästa sätt kan 
förstås. Detta kan också beskrivas som en växelverkan mellan teori och empiri, där mönster ur 
den induktiva tematiseringen urskiljts och belysts med hjälp av teori och teoretiska begrepp. 
Detta har gjorts för att kunna urskilja och förstå mönstren på ett teoretiskt plan, vilket även kan 
beskrivas som en abduktiv ansats (Larsson, 2005a). 
 
Bristen på tidigare forskning har även bidragit till att studien gjorts utifrån en explorativ ansats, 
då detta är att föredra i de fall tidigare forskning helt eller delvis saknas (Marlow, 2011; Patel & 
Davidson, 2011). Detta tar sig uttryck i en ansträngning att arbeta med att urskilja och utforska 
många olika aspekter av problemområdet (Patel & Davidson, 2011). Studien har haft en bred och 
öppen ansats genom användandet av öppna och förutsättningslösa frågor. Den explorativa 
studiens fokus är inte i första hand att uppdaga kausala samband, utan snarare på att synliggöra 
tidigare outforskade mönster (Trygged, 2005). Studiens genererade begrepp kan därmed bidra till 
en teoretisk förståelse för de intervjuade akademikernas upplevelser.   

Hermeneutik som förhållningssätt 
Patel och Davidson (2011) talar om en hermeneutiskt grundad forskningsprocess där forskaren är 
engagerad och försöker förstå individen och dess berättelse i sken av den kontext i vilken denne 
lever. Nära kopplat till detta är också konstruktivistiska tankar, om att människan genom sociala 
handlingar ständigt konstruerar samhället, som ju utgör den kontext i vilken människan lever och 
verkar inom, och som i sin tur formar människan. Vår verklighet är inte mer än den mening och 
innebörd vi själva ger den (Bryman, 2011). Hermeneutiken, och den hermeneutiska cirkeln, 
betonar att forskaren måste beakta de enstaka delarna för att förstå helheten, och vice versa måste 
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även helheten beaktas för att förstå delarna. Människan verkar alltså inte oberoende av det som 
omger henne, och det som omger henne verkar inte oberoende av människan (Thurén, 2007). 
Således kan ett socialt problem, som exempelvis arbetslöshet, och dess psykosociala verkningar, 
rimligtvis beskrivas olika beroende på vem som tillfrågas. Inte heller kan utifrån detta eventuella 
effekter av arbetslöshet på individnivå förstås utan en förståelse av arbetets och arbetslöshetens 
sociala funktioner. Den aktuella studien syftar, som nämnts, till en subjektiv förståelse av 
intervjupersonernas upplevelser. Kärnan i intervjuerna var att åstadkomma en förståelse för hur 
personerna upplever fenomenet arbetslöshet, och hur det påverkar dem ur ett psykosocialt 
perspektiv. En ansats till att försöka nå förståelse för hur individen påverkas av sin omgivning 
och sociala förutsättningar, och hur denne konstruerar sin egen verklighet, som ju denna studie 
syftar till, kan därmed hävdas bygga på en konstruktivistisk och hermeneutisk grund. Den 
hermeneutiska grunden innebär att analysen i studien bygger på en tolkning av respondenternas 
utsagor, och i studien har en ansats gjorts att förstå dessa i skenet av den sociala kontext i vilken 
de verkar. 

Litteraturanskaffning  
Sökningar har gjorts i databaserna, Google Scholar, Sociology Abstracts, Social Services 
Abstracts och Summon. I dessa databaser användes sökorden: unemployment, youth 
unemployment, samt unemployment i kombination med följande ord: psycho-social health, 
mental health, shame, depression och financial deprivation. Efter inläsning av ett antal 
vetenskapliga artiklar kunde några viktiga författare och teoretiker igenkännas. Följande 
författare har bidragit till teoretisk förståelse för studiens empiri; Jahoda (1982), Willis (1986), 
Higgins (1987), Beck (2000). 
 
Ämnesområdet, unga arbetslösa akademiker, upptäcktes i ett tidigt skede vara ett tämligen 
outforskat område. Därför har forskning om andra gruppers upplevelser av arbetslöshet varit 
central i litteraturöversikten. En övergripande del i litteratursökningen har bestått i att förhålla sig 
kritisk gentemot det material som har framkommit och det innebär enligt Lööf (2005) att bland 
annat ifrågasätta om litteraturen är relevant för studien och om materialet har genomgått en Peer-
review. Utifrån en kritisk hållning genomfördes diskussioner huruvida vissa studier skulle 
inkluderas eller uteslutas, till stor del på grund ut av att materialet som erhölls, behandlade 
grupper som ansågs ligga för långt bort från ämnesområdet. Exempelvis gallrades renodlade 
ekonomiska studier bort. Dessa bedömdes ligga allt för långt bort från syftet med studien. De 
vetenskapliga artiklar som har inbegripits i studien har publicerat i vetenskapliga tidskrifter där 
de har genomgått en peer-review, i och med det har de ansetts vara tillförlitliga. 

Urvalsprocess  
Målstyrt urval är en urvalsmetod som Bryman (2011) beskriver som ett strategiskt urval. 
Principen för ett målstyrt urval är en ambition att med utgångspunkt i studiens syfte göra ett 
urval av personer som i någon mån har kunskap om, eller på annat sätt är berörda av, det studien 
syftar till att undersöka (Bryman, 2011). En typ av målstyrt urval är snöbollsurval. Denna typ av 
målstyrt urval innebär att en förfrågan om att ställa upp i studien förs vidare från personer som är 
relevanta för studiens syften, till andra personer som motsvarar kriterierna för att intervjuas i 
studien (Bryman, 2011; Larsson, 2005a). Urvalsprocessen i studien har huvudsakligen bestått av 
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snöbollsurval, där akademiker i våra bekantskapskretsar tillfrågades att föra vidare en förfrågan 
till personer de vet är, eller har varit, arbetslösa efter sin examen.  
 
Intervjupersonerna var mellan 22 och 29 år gamla (se tabell 2), och finns utspridda i städer över 
hela mellan- och sydsverige. Merparten av dem hade vid tidpunkten för intervjun arbete. 
Anledningen till att personer som vid intervjutillfället inte var arbetslösa användes i studien var 
helt enkelt att det annars hade varit omöjligt att hinna genomföra studien i tid. Dock hade 
samtliga intervjupersoner upplevt minst en period om minst tre sammanhängande månader som 
arbetslös efter sin akademiska examen. Retrospektiva intervjuer är förknippade med ett antal 
dilemman. Det största dilemmat med denna typ av metod är att respondenternas utsagor är 
färgade av den tid som löpt från dess att händelserna ägt rum. För att få så verklighetstrogna svar 
som möjligt i en retrospektiv intervju bör frågorna knytas an till konkreta skeenden i så hög grad 
som möjligt (Repstad, 2007). Studiens urvalskriterier innehåller ett krav på att 
arbetslöshetsperioden inte får vara längre tillbaka i tiden än 2 år. Detta kan anses som en fördel i 
studien, då den passerade tiden mellan intervju och arbetslöshet hålls nere. 
 
Utöver de sex personer som intervjuats har också empiri inhämtats från en insändare till Svenska 
Dagbladet (Rosberg, 2012) skriven av en arbetslös akademiker, där hon beskriver sin upplevelse 
av arbetslösheten efter examen. Hjerm och Lindgren (2010) beskriver detta tillvägagångssätt som 
en netnografi, det vill säga att transkriberad data samlas in från internetsidor.  

Intervjuguide 
Studiens intervjuer grundar sig på semistrukturerade intervjuer. Det innebär att intervjuguiden är 
strukturerad utifrån ett antal teman och intervjuguiden tillåter flexibilitet hos intervjuaren, då 
ordningsföljden på frågorna inte strikt behöver följas, samt att möjligheten finns till att ställa 
följdfrågor som inte är på förhand givna (Bryman, 2011). 
 
Inför intervjuerna skrevs en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) med teman som utgick 
från studiens syfte och frågeställningar, vilket enligt Bryman (2011) kan bidra till att det blir 
lättare att få svar på studiens frågeställningar. Då studien genomfördes med utgångspunkt i en 
explorativ ansats och med semistrukturerade intervjuer, formulerades intervjufrågor så att 
respondenterna skulle ha möjligheten att prata fritt om upplevelsen av arbetslöshet inom ramen 
för studiens teman. Enligt Marlow, (2010) och Patel & Davidsson (2011) bör intervjuaren under 
en semistrukturerad intervju beröra alla teman, men respondenterna kan inom ramen för temana 
prata fritt. För att möjliggöra att respondenterna skulle få prata så fritt som möjligt utformades 
öppna intervjufrågor utifrån ett antal teman. Bryman (2011) anser att öppna frågor är viktiga att 
tillämpa om ämnet är outforskat, men det bidrar också till att respondenten inte styrs i en 
riktning. Intervjuguiden innehöll följande teman: upplevelser och effekter av arbetslösheten, mål 
innan examen, mål under arbetslösheten, upplevda hinder för att målen de haft under 
arbetslösheten. Värt att påpeka i sammanhanget är att i de fall respondenten i dag har ett arbete, 
har denne alltså ombetts att svara på hur dess mål och visioner såg ut under perioden av 
arbetslöshet och inte under intervjutillfället. 
 
Till intervjuguiden formulerades också bakgrundsfrågor, vilket enligt Bryman (2011) hjälper till 
att sätta personens upplevelser i ett sammanhang. Intervjuguiden avslutade med en uppföljning 
där respondenten fick möjlighet att kommentera hur intervjun upplevdes, samt om de hade något 
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att tillägga. Detta ger enligt Kvale och Brinkmann (2009) respondenten en möjlighet att 
förtydliga saker eller att ta upp nya aspekter. 
 
Under utformandet av intervjuguiden eftersträvades att intervjufrågorna skulle vara korta, 
begripliga och präglas av ett vardagsspråk, detta menar Kvale och Brinkmann (2009)  är viktiga 
ingredienser för att respondenterna ska förstå frågorna och få chansen att kunna ge spontana och 
uttömmande svar. Även fast våra respondenter hade en akademisk bakgrund eftersträvades att 
förenkla det akademiska språket i intervjuguiden, då majoriteten av våra respondenter utbildats 
inom olika ämnesområden. 

Genomförande 
När första kontakten togs med respondenterna skickades en inbjudan (se bilaga 2) ut där studiens 
syfte presenterades, dess etiska aspekter, urvalskriterier, typ av intervjumetod och hur lång tid 
intervjun skulle ta att genomföra, samt en förfrågan om att delta i studien. Respondenterna fick 
avgöra när intervjun skulle genomföras, likväl om intervjun skulle genomföras via Skype eller 
chatt då det geografiska avståndet mellan alla respondenter och intervjuarna var stort för att 
arrangera fysiska möten. Alla respondenter valde att genomföra intervjun via Skype. Då studiens 
ämne i vissa avseenden visade sig vara av känslig karaktär för respondenterna var det en fördel 
att genomföra intervjun via Skype, då Bryman (2011) menar att telefonintervjuer kan medverka 
till att det blir lättare för respondenten att svara på frågor när inte något fysiskt möte äger rum. 
Detta resonemang utvecklar Kvale och Brinkmann (2009) när de skriver att skamkänslor 
försvinner som hör samman med vissa kroppsliga uttryck när intervjun görs via telefon. 
Följaktligen kan också avsaknaden av kropputtryck ses som en negativ aspekt då det blir svårt att 
se hur respondenter kroppsligt reagerar på frågorna (Bryman, 2011). 
 
För att det inte skulle vara förvirrande för respondenterna bestämdes det att två personer skulle 
sköta den verbala kommunikationen under intervjun, medan den tredje var ansvarig för att den 
tekniska utrustningen fungerade. Intervjun spelades in genom ett inspelningprogram på datorn 
vid namn iFree Skype Recorder. Bryman (2011) poängterar att inspelning av intervjuer 
möjliggör för intervjuaren att lägga anteckningarna åt sidan och istället vara lyhörd och fokusera 
på att ställa följdfrågor när intressanta aspekter kommer på tal, för att få utförligare svar och 
klargöranden när det gäller motsägelser. Då frågorna i intervjuguiden var av öppen karaktär fann 
det sig naturligt, att när tillfälle gavs, ställa följdfrågor som var förbundna med studiens syfte och 
samtidigt visa intresse för det intervjupersonen sa. En sådan flexibilitet är enligt Bryman (2011) 
förenlig med hur intervjuaren kan förhålla sig till intervjuguiden under en semistrukturerad 
intervju. Samtidigt bidrog intervjuguiden till att ge en tillräcklig struktur för intervjun, vilket 
underlättade analysen. Eftersom samma ramverk av frågor ställts till samtliga respondenter 
bidrog detta till att mönster kunde hittas i utsagorna, och knytas mellan intervjupersonerna. 

Databearbetning och analys 
Efter att intervjuerna var avklarade transkriberades de, det vill säga att respondenternas utsagor 
skrevs ner ordagrant, med undantag för utfyllnadsord (Langemar, 2008). Kvale och Brinkmann 
(2009) menar att transkriberingen bidrar till att få en överblick över empirin, och på så sätt 
underlättar en kommande analys.  Det var mycket viktigt att få en överblick över hela materialet 
eftersom detta kan bidra till att få en helhetssyn över intervjupersonens resonemang. Genom en 
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noggrann transkribering ges bättre förutsättningar för att få ett brett perspektiv på utsagorna, och 
för att hitta mönster och subteman kopplade till studiens huvudteman (Kvale och Brinkmann, 
2009). Studiens huvudteman och de induktiva subteman som kopplas till respektive huvudtema 
presenteras i tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. 

Huvudtema Subteman (induktiva teman) 

Upplevelser och effekter  tidsmässig och sociala kontakter i vardagen, 
utestängning från vuxenvärlden, utestängning 
från konsumtionsarenan, vilseledd, 
hopplöshet och nedstämdhet, ineffektivitet 
samt ilska 

Mål innan examen och under arbetslösheten kvalificerat arbete som mål/optimism (mål 
före examen), kvalificerat arbete som 
mål/anpassning (efter examen/som 
arbetslösa) 

Hinder för att nå sina mål för få kvalificerade arbeten, utbildningen som 
hinder, informella kvalifikationer, formella 
kvalifikationer 

 
En vanligt förekommande analysmetod i kvalitativa studier är meningskoncentrering. Syftet med 
meningskoncentrering är att längre uttalande bryts ner och blir kortare för att bli mer översiktligt. 
På så sätt kan innebörden i det respondenternas berättelser/upplevelser tydligt klargöras. De olika 
meningskoncentraten bildar i sin tur meningsenheter. Dess meningsenheter ligger till grund för 
de olika teman studien kommer behandla (Kvale & Brinkmann, 2009). Transkripten har lästs 
igenom flera gånger, och utifrån dessa har utsagor som är viktiga för studiens syfte tagits ut för 
att användas i tematisering och analys. 
   
Langemar (2008) tar upp två olika typer av tematisk analys, en empiristyrd och en teoristyrd. Det 
är ofta fruktbart att använda en kombination av dessa analysmetoder. Ett tillvägagångssätt är att 
låta en frågeställning motsvara ett specifikt tema vid analys av empirin, vilket motsvarar en slags 
teoristyrd tematisering. Ett annat tillvägagångssätt är att låta teman träda fram ur empirin, en 
empiristyrd, eller induktiv, tematisering. I studien användes en kombination av dessa två 
tematiseringsstrategier, eftersom studien bygger på semistrukturerade intervjuer. Utifrån 
intervjuguiden har frågor ställts som utgår från vissa teoretiska begrepp som därmed bildar 
deduktiva teman för analysen. Anledningen till detta är att studiens ämnesområde delvis är 
utforskat sedan tidigare, nämligen bland annat att arbetslöshet påverkar människans psykosociala 
situation. Författarna till studien har därmed haft viss förförståelse om arbetslöshetens effekter, 
vilka låg till grund för studiens syfte och frågeställningar. Langemar (2008) menar att forskaren 
bör lyfta fram dessa teman under intervjun, så att dessa inte ska stå i vägen för empiri som går 
utanför forskarens tidigare kunskaper. Den empiri som sedan framträtt i diskussionen runt dessa 
deduktiva teman har i sin tur skapat induktiva mönster och subteman.  
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Validitet och reliabilitet  
En kvalitativ studies reliabilitet rör huvudsakligen frågan om huruvida studiens resultat går att 
replikera; det vill säga om intervjupersonerna vid ett senare tillfälle, om de blir intervjuade av en 
annan forskare, återger samma utsaga som vid ursprungstillfället (Kvale & Brinkmann 2009). 
Utifrån ett hermeneutiskt och konstruktivistiskt synsätt på kunskap, skiljer sig varje människas 
upplevelse av verkligheten eftersom verkligheten är socialt konstruerad. Detta innebär givetvis 
implikationer för studiens reliabilitet, med tanke på att intervjupersonens upplevelse av 
verkligheten är beroende av tid, plats, miljö, erfarenheter, relationer och så vidare. 
Replikerbarheten är mycket svår, i princip omöjlig, eftersom kontexten i vilken intervjun gjorts 
ständigt förändras (Bryman, 2011).  Då studien bygger på semistrukturerade intervjuer och ett 
explorativt tillvägagångssätt har intervjuguiden fungerat som ett ramverk att hålla samtalet inom. 
Därmed har en betydande del av frågorna under intervjuerna uppkommit spontant och har syftat 
till att utforska och följa upp aspekter som intervjupersonerna fört fram under intervjun. Till följd 
av att intervjuerna därmed saknat en tydlig struktur är det möjligt att det intervjupersonerna tagit 
upp i de aktuella intervjuerna är beroende av den relation de har till intervjuarna, och i vilken 
grad de känner sig bekväma och trygga att dela med sig av personliga upplevelser av 
arbetslöshet. Flertalet av intervjupersonerna känner intervjuarna sedan tidigare, och möjligen 
hade de gett mer eller mindre uttömmande svar till någon för dem okänd intervjuare. Detta kan 
ha påverkat reliabiliteten i studien, eftersom replikerbarheten kan ifrågasättas till följd av att 
utsagorna som givits kan ha påverkats av bekantskapsrelationen som förekommit mellan 
intervjuare och intervjuperson. Det är självfallet att avgörandet av vilka aspekter och utsagor som 
följts upp av oss respektive lämnats därhän, till viss del avgjorts av intervjuarnas förförståelse 
och uppfattning om vad som är intressant för studiens syfte. Därmed kan hävdas att studiens 
reliabilitet i termer av replikerbarhet delvis kan ifrågasättas, då det är tänkbart att andra forskare 
till följd av deras förförståelse väljer att fokusera på andra delar av intervjupersonernas utsagor. 
 
Frågan om en studies validitet innebär frågan om studiens giltighet. En studies validitet kan alltså 
hävdas vara beroende av om den information som härleds ur intervjuerna faktiskt ger uttryck för 
intervjupersonernas upplevelser av det undersökta fenomenet, eller om informationen ger uttryck 
för något annat (Bryman, 2011). Är informationen vi får genom intervjuerna giltig som svar på 
studiens frågeställningar? Studiens intervjuguide är utformad på så sätt att frågorna är mycket 
öppna, men ändå utformade efter studiens frågeställningar med syfte att komma åt 
intervjupersonernas subjektiva upplevelser inom ramen för studiens syfte. Härigenom kan 
hävdas att studien har en hög validitet, eftersom intervjufrågorna är specifika så tillsvida att de 
fungerar som avgränsningar till studiens syfte och frågeställningar samtidigt som de tillåter en fri 
reflektion och association hos intervjupersonerna inom dessa ramar, vilket ökar möjligheterna för 
de subjektiva upplevelserna att uppdagas. Om studien istället haft en mer strukturerad 
intervjuform, som styrt intervjupersonerna att tala om specifika områden eller upplevelser, kan 
tänkas att svaren då inte speglat intervjupersonernas subjektiva upplevelse på ett 
tillfredsställande sätt. Eftersom vår studie syftar till att klarlägga subjektiva upplevelser, kan 
hävdas att den semistrukturerade intervjun bidrar till ökad validitet eftersom denna intervjutyp 
ger intervjupersonerna möjlighet att utveckla och förmedla just deras subjektiva upplevelser, 
med så liten inverkan som möjligt av vår förförståelse. 
 
En studies externa validitet avgörs av möjligheten att utifrån studiens resultat också dra slutsatser 
om liknande miljöer (Bryman, 2011). Studien bygger på intervjuer med sex personer, som valts 
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genom ett målstyrt urval och som berättar något om hur upplevelsen av arbetslöshet tett sig för 
dem personligen. Intervjupersonerna har alltså inte valts ur en avgränsad population, vilket är ett 
av skälen till att en generalisering i meningen att resultatet från studiet av urvalet representerar 
en större population, är omöjlig (Bryman, 2011). Således är studiens externa validitet låg. En 
nackdel som förknippas med användandet av snöbollsurval eller andra icke-sannolikhetsurval är 
att resultatet av studien inte är generaliserbart, eftersom urvalet inte kan ses som representativt 
för en population (Bryman, 2011).   
 
Att använda ett resultat från en kvalitativ studie till en jämförelse av exempelvis en upplevelse av 
ett fenomen mellan olika grupper kan dock ses som en måttlig generalisering (Bryman, 2011). 
Då studien bland annat har för avsikt att undersöka huruvida det utifrån intervjupersonernas 
utsagor, finns något specifikt i upplevelsen av arbetslöshet hos gruppen akademiker, implicerar 
detta en jämförelse med andra gruppers upplevelse av arbetslöshet. För att se det specifika krävs 
ju en jämförelse med någon eller några andra gruppers upplevelser av arbetslöshet. Här kan 
hävdas att studien gör anspråk på en måttlig generalisering, genom spekulationen att 
intervjupersonerna på grund av att de tillhör gruppen akademiker upplever något specifikt. Om 
analysen visar något specifikt för våra intervjupersoner, kan en måttlig generalisering innebära 
frågan om det specifika i deras upplevelser beror på att de har den gemensamma nämnaren att de 
är arbetslösa akademiker. 

Etiska överväganden 
Studiens forskningsetik grundar sig i de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) ställer på 
svensk forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 
 
Bryman (2011) menar att informationskravet innebär att uppgiftslämnare skall informeras kring 
undersökningens syfte. Här presenteras de villkor som gäller för en uppgiftslämnare. Att allt 
deltagande sker på frivillig basis och att deltagaren när som helst har rätt att avbryta sin 
medverkan. Sådan information skall ges så att respondenterna kan ta ställning om de kan tänkas 
delta, det innebär bland annat att informera om studiens olika moment. I den aktuella studien har 
information om forskarna, undersökningens syfte och de moment som ingår i studien framförts 
via ett utskick (se bilaga 2). Bland annat informerades deltagarna att intervjuerna spelades in för 
att sedan transkriberas. Studiens respondenter var naturligtvis fria att själva välja om de ville 
delta eller ej i studien. Innan intervjuerna startades klargjordes ytterligare en gång att studien helt 
bygger på en frivillighet att dela med sig av sina upplevelser. Studien lever därför upp till 
informationskravet. 
 
Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta ett samtyckte till studien hos deltagarna, i 
vissa fall är det även viktigt att inhämta föräldrars samtycke, då om personen ifråga är 
minderårig (Bryman, 2011). Utskicket innehöll ett samtyckesdokument som deltagarna 
godkände antingen muntligen eller skriftligen innan intervjun påbörjades. Deltagaren pressades 
inte på något sätt till att skriva på detta samtycke. Även om ett samtyckte är påskrivet gäller 
fortfarande punkterna om frivillighet, rätten att vägra svara på en fråga, eller att avbryta intervjun 
(Bryman, 2011). Studien riktade sig till akademiker och därför ansågs det inte att några andra 
samtycken än den aktuella deltagarens var av vikt att inhämta, då samtliga personer var över 18 
år. 
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Enligt Bryman (2011) innebär Konfidentialitetskravet att de personer som deltar ska behandlas 
med största konfidentialitet, personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte får 
tillgång till dessa. Då studien har berört personliga och privata erfarenheter har alla deltagare 
behandlats på ett sådant sätt att ingen information kan härledas till dem. Vetenskapsrådet (2002) 
menar att utgångspunkten bör vara att information som kan vara av känslig karaktär för 
deltagarna och dess efterlevande inte skall komma utomstående till hands. Deltagarna 
informerades i utskicket om den konfidentitalitet som gäller kring studien, exempelvis nämns 
personerna inte vid namm.  Respondenternas namn har kodats så att ingen personlig information 
skall kunna härledas tillbaka till någon deltagare. Bryman (2011) menar att forskaren skall sträva 
efter att minimera möjliga negativa konsekvenser för deltagarna. De inspelningar som gjorts har 
därför omedelbart förstörts efter de transkriberats. Eftersom studien bygger på ett snöbollsurval, 
där intervjupersonerna tillhör samma bekantskapskrets, finns risk att respondenternas identitet 
röjs. Med anledning av detta har information som till exempel bostadsort och arbetsplats tagits 
bort ur resultatet för att så långt som möjligt värna respondenternas anonymitet. 
 
Nyttjandekravet innebär att de data som insamlats endast får användas till forskningsändamålet 
(Vetenskapsrådet, 2002). I utskicket har deltagarna försäkrats om att uppgifter som samlats in 
inte kommer att föras vidare och att de bara kommer att användas i ett studiesyfte. 
 
Etiska överväganden kring den empiri som insamlats från en internetartikel har gjorts utifrån det 
Hjerm och Lindgren (2010) nämner angående etiska frågor kring netnografi. De menar att i de 
fall utsagor finns publicerade öppet på hemsidor som inte kräver medlemskap eller lösenord, kan 
dessa utsagor användas fritt, utan särskilda etiska överväganden. 
 
Vidare rekommenderar Vetenskapsrådet (2002) även forskare att fråga berörda personer om de 
är intresserade av att ta del av forskningsresultaten. Detta tillgodoses genom att den färdiga 
uppsatsen skickas till samtliga intervjupersoner. 

Teoretiskt ramverk 
Här presenteras fem teoretiska modeller och begrepp som kommer ligga till grund för förståelsen 
av respondenternas upplevelser av arbetslösheten. De två första teoretiska modellerna är 
individfokuserade, och dessa är Jahodas deprivationsteori och självdiskrepansteorin. De senare 
ger ett mer strukturellt perspektiv på problematiken, och dessa är Becks spöktågsbegrepp, Willis 
teori om lönens betydelse för förverkligande samt Baumans teori om lön som försäkring mot 
tråkighet. 

Jahodas deprivationsteori  
Jahoda (1982) hävdar att ett förvärvsarbete inte bara ger rent ekonomiska resultat. Arbetet bidrar 
även med fem funktioner utöver den ekonomiska, eller manifesta, funktionen. Dessa fem 
funktioner kallar hon latenta, eftersom hon menar att de är naturliga biverkningar av 
förvärvsarbetet. Vid arbetslöshet sker inte bara en rent ekonomisk deprivation, utan även viktiga 
sociala förluster. 
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De latenta funktionerna är att arbetet ger en tidsstruktur i vardagen, det ger människan sociala 
kontakter utanför det närmaste nätverket, arbete bidrar till ett deltagande i en kollektiv strävan 
som möjliggör att nå mål som människan inte kan nå ensam, människan får genom arbetet en 
tydlig social status och identitet och slutligen kräver arbetet regelbunden aktivitet av individen. 
 
Dessa funktioner är alltid av varierande kvalitet. Oavsett kvaliteten på dessa kan de inte 
undvikas. Även om individen inte uppskattar alla funktioner av arbetet, så fyller de ändå en 
funktion. Jahoda (1982) menar att anledningen till detta är att dessa funktioner tillgodoser 
grundläggande, mänskliga behov och skapar ett meningsfullt liv. De latenta funktionerna kan 
uppfyllas på andra sätt än genom lönearbete, men Jahoda (1982) menar att just lönearbetet är den 
absolut vanligaste arenan för att tillgodose dessa behov och funktioner. Lönearbetet är på så vis 
unikt då det ger möjlighet att tillgodose både latenta och manifesta funktioner samtidigt. Olika 
grupper upplever vikten av de olika funktionerna i varierande grad. Särskilt funktionen 
tidsstruktur menar Jahoda (1982) är mycket påtaglig för alla, men förlusten av denna blir särskilt 
påtaglig för unga människor som upplever arbetslöshet. Då en individ förlorar sitt arbete, riskerar 
denne också naturligtvis att mista en eller flera av de latenta funktionerna arbetet innebär. 
Förlusten av dessa funktioner innebär ju att individens grundläggande behov inte längre möts, 
vilket kan leda till psykisk ohälsa (Jahoda, 1982). Arbetslöshet kan alltså leda till en deprivation 
av de latenta funktionerna. 

Självdiskrepansteori 
Självdiskrepansteorin ser på människans själv som uppdelat i tre delar; först det verkliga självet 
som representerar vilka egenskaper personen själv eller någon utomstående anser att individen i 
fråga faktiskt besitter. Den andra delen kallas det idealiska självet, som representerar vilka 
egenskaper individen ifråga själv, eller det som individen upplever att någon utomstående, 
önskar att individen idealt sätt skall inneha, och den tredje delen som kan översättas som 
“bordesjälvet”. Bordesjälvet representerar de egenskaper individen ifråga eller det som 
individen själv upplever att någon utomstående någon utomstående anser att individen borde ha. 
Det idealiska självet innefattar representationer för förhoppningar, önskningar och ambitioner 
medan bordesjälvet innefattar representationer för plikter och skyldigheter (Higgins, 1987).  
 
Självdiskrepansteorin ser på människans självbild som uppdelad i sex representationer som 
baseras på de tre delarna av självet som redovisats ovan, faktisk/egen, faktisk/annan, ideal/egen, 
ideal/annan, borde vara/egen och borde vara/annan (Higgins, 1987). Representationen 
faktisk/egen beskriver hur individen själv faktiskt uppfattar sig själv, vilka faktiska egenskaper 
besitter jag - medan representationen faktisk/annan beskriver hur individen upplever att 
omgivningens uppfattning av individens faktiska egenskaper. Dessa två representationer utgör 
grunden för individens självuppfattning. Därtill kan de övriga fyra självrepresentationerna 
betraktas som mål eller guider för hur individen vill eller borde vara. Teorin menar att människan 
strävar efter att matcha sin självuppfattning, alltså uppfattningen om faktisk/egen och/eller 
faktisk/annan, med en eller flera av guiderna. Om det inte finns en likhet mellan individens 
självuppfattning och självrepresentationsguiderna uppstår en diskrepans mellan dessa (Higgins, 
1987).  
 
Om en individs uppfattning om hur denne verkligen är (representationen faktisk/egen), inte 
stämmer överens med hur individens idealiska självbild (representationen ideal/egen) uppstår 
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alltså en diskrepans mellan verklig självbild och önskad/idealisk självbild. Detta leder till ett 
glapp mellan hur personen uppfattar sitt faktiska själv och sina faktiska egenskaper å ena sidan 
och hur personen önskar att dess själv och egenskaper idealt sett ut. Kort sagt; personens 
verklighet skiljer sig från personens förhoppningar och ambitioner. Diskrepans mellan dessa två 
representationer ger upphov till vissa specifika känslor som alla kan kopplas till ett känslokluster 
som betecknas som nedslagenhet (dejection). De känslor som riskerar uppstå på grund av 
diskrepans mellan faktisk/egen och ideal/egen är besvikelse, otillfredsställelse, känsla av 
ineffektivitet, generellt ointresse och generell nedslagenhet på grund av upplevelsen att vara 
ineffektiv eller kunna nå självförverkligande (Higgins, 1987).  
 
En annan diskrepans är den mellan faktisk/egen kontra borde vara/annan, som alltså uppstår då 
den egna faktiska självbilden skiljer sig från hur personen uppfattar att viktiga personer i 
omgivningen anser att personen bör vara. Denna diskrepans förknippas till skillnad mot 
diskrepansen mellan faktisk/egen och ideal/egen inte med känslor av generell nedslagenhet, utan 
istället med känslor av upprördhet till följd av att personen upplever sig rädd eller hotad 
(Higgins, 1987). 
 
Tilläggas bör att storleken av diskrepansen avgör i vilken magnitud individen upplever känslorna 
som är förknippade med den specifika diskrepanstypen (Higgins, 1987). Ju större diskrepans 
desto “jävligare” blir det.  

Becks spöktåg 
Sociologen Ulrich Beck (2000) menar att utbildning inte längre är en garanti för en etablering på 
arbetsmarknaden. Ett eventuellt glapp mellan utbildning och arbetsliv ignoreras av makthavare; 
utbildningarna motsvarar inte arbetslivets krav, och dessutom motsvarar inte antalet 
utbildningsplatser de få arbetstillfällen som faktiskt finns. 
  
Beck (2000) pratar om de arbetslöshetsdrabbade utbildningsområdena som ett spöktåg. 
Biljetterna till spöktåget delas ut av utbildningsinstitutionerna, och de unga mer eller mindre 
tvingas att köpa en biljett till “tåg som är överfulla eller inte längre går i den angivna riktningen” 
(Beck, 2000, s. 241). Alltså; det utbildas för många, och det antyds att en utbildning ger ett 
arbete, men det är inte en garanti - spöktågets faktiska slutstation blir trots vad som utlovats 
istället ofta arbetslöshet. Utan biljett är du chanslös, men med en biljett har du åtminstone en 
teoretisk möjlighet till ett arbete.  “Det börjar växa fram en tes om att en kvalificerad examen blir 
alltmer otillräcklig, samtidigt som den också blir alltmer nödvändig för att få ett av de 
eftersträvade, sällsynta arbetena” (Beck, 2000, s. 246). En plats på tåget är långt ifrån en garanti 
till att du når ditt mål. Utbildningen förväntas ge ett arbete, men alltfler unga inser ju längre in de 
kommer i utbildningssystemet att chanserna till ett arbete trots utbildningen är små, vilket 
mynnar ut i en upplevelse av att utbildningen är ett slöseri med tid - och som Beck säger - ett 
förvaringsutrymme.  
 
När antalet utbildade inom samma område överskrider antalet arbetstillfällen riskerar situationen 
uppstå att den formella utbildningen och kvalifikationerna är likvärdiga mellan arbetssökanden. 
Detta i sin tur leder till att arbetsgivaren låter informella faktorer avgöra vem som får arbetet 
(Beck, 2000). Utbildningen syftar delvis till att arbetsgivare ska bedöma individer utifrån deras 
formella kompetens och kvalifikationer (Beck, 2000). De formella kvalifikationerna blir 
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otillräckliga då alltför många besitter dessa kvalifikationer. Istället blir subjektiva 
bedömningsgrunder såsom informella kvalifikationer allt viktigare. Dessa kvalifikationer kan 
vara exempelvis kontaktnät, kön, etnicitet, religion och så vidare. De som inte har tillräckliga 
informella kvalifikationer, även om de är fullt formellt kvalificerade, slås ut i urvalsprocessen. 
Utbildningen räcker inte längre till, alla är kvalificerade formellt, men bara ett fåtal har de 
informella kvalifikationerna som krävs. Återigen väljs människor ut utifrån klass, vilket var just 
en av de saker som en högre utbildning skulle motverka (Beck, 2000). 

Lönen som nyckel 
Willis (1986) hävdar att arbetslöshetens effekter kan förstås genom att arbetslöshet innebär 
berövandet av en lön. Lönen är enligt Willis inte enbart ekonomisk, utan lönen innebär också en 
makt och därmed betydelsefull för övergången från ungdomen till vuxenlivet. Lönen är ett 
verktyg för att förverkliga djupt rotade social och kulturella ambitioner och önskningar såsom 
frigörandet från föräldrarna, bildandet av kärnfamiljen, deltagande i konsumtionssamhället, 
husköp och deltagande i det sociala livet utanför arbetsplatsen inom det kapitalistiska systemet. 
För att kunna göra dessa saker i det kapitalistiska systemet krävs att du har råd och medel att 
själv skapa din frihet genom att betala, genom konsumtion. Till exempel kan skapandet av ett 
eget hem ses som en frihet i förhållande till föräldrahemmet, en autonomi som kräver att du kan 
betala för den. Arbetslösheten innebär naturligtvis en avsaknad av lön, vilket i sin tur inte bara 
leder till rent ekonomiska konsekvenser, utan även att nyckeln till kulturella och sociala effekter 
av lönen går förlorad. 

Lönen som försäkring mot tråkighet 
Bauman (2012b) hänvisar till Kelvin och Jarretts studie Unemployment: Its Social Psychological 
Effects, vilken visar att en av de mest framträdande upplevelserna av arbetslöshet hos unga män 
och kvinnor är upplevelsen av “tråkighet”. Bauman (a.a.) för utifrån detta ett resonemang om att 
konsumtionssamhället ger upphov till ett behov av att ständigt sysselsätta sig - att alltid ha något 
att konsumera för att fly från tråkigheten. För att ständigt konsumera, för att undkomma 
tråkigheten krävs förmåga att konsumera. Det finns ingen gräns för hur mycket som kan 
konsumeras, det finns ständigt nya saker att pröva. Att inte ha förmåga att delta i denna 
tråkighetsflykt riskerar innebära att individen hamnar utanför konsumtionssamhället, och blir 
således självförvållat lämnad i ledan. Oförmåga till deltagande i denna konsumtionshets läggs på 
individen, eftersom det är denne som inte förmått tillskansa sig resurser att deltaga. Den enda 
vägen bort från tråkigheten och stigmat av att vara utanför konsumtionssamhället är att åter 
tillskansa sig resurserna som krävs för återinträde i detta samhälle. 
 
Sammanfattningsvis kan hävdas att dessa olika teoretiska modeller och begrepp bidrar till att 
förstå respondenternas utsagor på olika nivåer. Dels kan individpsykologiska effekter som 
respondenterna ger uttryck för förstås utifrån deprivations- och självdiskrepansteorierna, och dels 
kan andra upplevelser bäst förstås utifrån någon av de strukturella teorierna. Genom att ha använt 
teoretiska modeller och begrepp på olika nivåer, har förhoppningen varit att kunna ge en 
nyanserad och bred förståelseram för de utsagor som kommit fram i intervjuerna. 
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Resultat och analys  
Här nedan presenteras studiens resultat, det vill säga respondenternas utsagor och analysen av 
dessa med hjälp av den teoretiska ram som presenterats ovan. Avsnittet är indelat i rubriker, som 
alla representerar en frågeställning, och underrubrikerna representerar de induktiva, 
empirigrundade teman som är knutna till respektive frågeställning. Inledningsvis presenteras 
samtliga respondenter.  
 
 
Tabell 2. 
Respondent Ålder Kön Examen Finansiering  
A 29 Man Fil. Mag, Biologi CSN/egna medel 
B 25 Kvinna Fil. Kand. Internationella Relationer CSN 
C 26  Kvinna Fil. Kand. Kulturvetenskap CSN 
D 27 Man Fil. Kand. 

Mediekommunikationsvetenskap 
CSN 

E 22 Man Fil. Kand. 
Mediekommunikationsvetenskap 

CSN 

F 25 Kvinna Kandidatexamen i Sociologi med 
inriktning personal, organisation & 
arbetsliv 

CSN 

G 28 Kvinna Fil. Kand. Kulturvetenskap N/A 

Upplevelser och effekter 
Av den insamlade empirin framgår vissa tydliga mönster avseende intervjupersonernas 
upplevelser av att vara arbetslös efter en akademisk examen. De teman som framträder tydligast 
ur empirin och som genererats ur meningskoncentreringen är a) tidsmässig och social struktur i 
vardagen, b) utestängning från vuxenvärlden, c) utestängning från konsumtion d) vilseledd e) 
hopplöshet och nedstämdhet f) ineffektivitet g) ilska. 

Tidsmässig och social struktur i vardagen 
En av de mest påtagliga effekterna av arbetslösheten som framkommit i studien är svårigheten att 
upprätthålla en tydlig struktur och regelbundna tidsramar i vardagen. Denna upplevelse uttrycks 
olika, men det gemensamma mönstret är ändå tydligt; förmågan att upprätthålla en 
tillfredsställande tidsstruktur saknas.  
 
  ”Det är väl pensionärssyndromet, att man drar ut på allting så att man blir mindre effektiv på allt          
  man gör” – Respondent A 

 
”[Jag] har slutat träna för det här att man blir lite lat, man har ju för mycket tid, man kan ju alltid göra det 
sen och så gör man inte det sen” – Respondent B 

 
Respondenterna ger uttryck för att avsaknaden av en tydlig tidsstruktur gör att de upplever att de 
har svårigheter att disponera vardagens timmar. Den tillgängliga tiden blir ostrukturerad, 
eftersom vardagen saknar yttre tidsstruktur - de har inget schema att följa. Ett arbete innebär en 
tidsmässig avgränsning av vardagen (Jahoda, 1982). Respondenterna ger här ovan uttryck för att 
denna tidsmässiga avgränsning saknas, vilket leder till en förvirring över hur tiden skall 
disponeras. Att inte veta hur tiden skall disponeras har i studien visat sig ge uttryck i att 
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respondenterna upplever sig som lata, och prokrastinerar. Detta fenomen kan åtminstone delvis 
förstås som ett resultat av förlusten av den latenta funktionen tidsstruktur. Tidsstruktur är en av 
de fem latenta funktioner av ett arbete som Jahoda (1982) presenterar i sin latenta 
deprivationsmodell. Funktionerna motsvarar mänskliga behov som främst kan tillgodoses genom 
lönearbete, och berövande av dessa genom arbetslöshet kan ha förödande konsekvenser för den 
enskilde. Eftersom dessa funktioner enligt Jahoda berövas den som är arbetslös, kommer dennes 
behov av dessa funktioner förbli otillfredsställda under arbetslösheten, om personen inte lyckas 
kompensera för den förlorade funktionen, mer om detta nedan. Då avsaknaden av de latenta 
funktionerna inte efterfrågats, men just upplevelsen av bristande tidsstruktur ändå lyfts så tydligt 
av respondenterna, pekar detta på att det är den funktion som respondenterna saknar mest i 
arbetslösheten. 
 
Vidare menar Jahoda (1982) att en latent funktion inte nödvändigtvis måste upplevas som positiv 
för individen, men att den trots detta fyller en viktig funktion. Detta kan illustreras med en av 
respondenternas uttryck nedan kring söndagsångest. 
 

”Att inte ha någonting att gå, alla pratar om söndagsångest, medans jag själv ‘JAHA, vad är det?’ Jag 
försöker sätta klockan varje vardag [...] man vill ju egentligen bara ha ett jobb och ha en vardag för det är 
inte roligt och gå omkring bara” – Respondent F 

 
Respondenten uttrycker i citatet ovan en saknad över att må dåligt för att behöva gå till arbetet. 
Att behöva gå till arbetet på måndagen upplevs av respondenten inte som något helt positivt, men 
den latenta funktion det innebär att gå till arbetet är ändå meningsfull för henne då den 
tillfredsställer hennes behov av en tidsstruktur. Eventuellt kan hennes utsaga tolkas så att den 
även är ett uttryck för en avsaknad av den latenta funktionen regelbunden aktivitet. 
 
Vissa av de latenta funktionerna som förlorats vid arbetslöshet, kan tillgodoses på annat sätt 
(Jahoda, 1982). Eftersom funktionerna tillgodoser grundläggande mänskliga behov, söker 
människor tillfredsställelse av dessa. Ett lönearbete är inte det enda sättet, utan de kan tillgodoses 
även på andra sätt. Flera respondenter visar exempel på kompenserande beteenden.  
 

”Man småpratade med folk på ICA” – Respondent A 
 
”Det känns som man är lite alltiallo när man är arbetslös, man hjälper folk med grejer och man är barnvakt 
[...] Så även om jag är ledig på dagarna, så försöker jag ändå planera in privata saker på kvällarna.”  
– Respondent  F 
 

En av respondenterna ovan ger uttryck för att ha förlorat den sociala kontakten med människor 
som inte ingår i hans närmaste nätverk till följd av arbetslöshet. Enligt den latenta 
deprivationsmodellen skulle denna kontakt normalt sett tillgodoses genom lönearbete (Jahoda, 
1982). Till följd av arbetslösheten blir hans behov av denna funktion alltså inte längre 
tillgodosedda genom ett arbete. Därför söker han tillfredsställa detta behov genom att småprata 
med folk på ICA, vilket alltså kan ses som en kompensation av den latenta funktionen social 
kontakt utanför det närmaste nätverket. Det andra citatet ovan ger också exempel på ett 
kompenserande beteende, men i det fallet är det snarare tal om en kompensation för den latenta 
funktionen tidsstruktur - hon söker inte kontakt med personer utanför sitt närmaste nätverk. 
Andra liknande uttryck för kompensering av förlorade latenta funktioner vid arbetslöshet ges 
nedan.  
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”Efter det Johanna börja jobba gick jag upp med henne på morgonen, och satte mig att börja söka jobb, och 
avslutade det när hon kom hem på kvällen” – Respondent A 

 
”Jag försöker sätta klockan varje vardag, för att liksom komma upp runt 8-9, att inte sova bort dagen.” 
 – Respondent F 

 
Genom att den naturliga tidsstrukturen av ett arbete har berövats dem, försöker de göra vad de 
kan för att uppfylla detta mänskliga behov på annat sätt.  Det kan ses som ett försök att lindra de 
negativa effekterna av förlusten av de latenta funktionerna, som alltså kan ses som en följd av 
arbetslöshet.  

Utestängning från vuxenvärlden 
Ett mönster som framträdde ur empirin är den upplevda svårigheten att etablera sig och att inte 
släppas in i vuxenvärlden. Respondenterna ger uttryck för att ta steget från ungdom till vuxen ter 
sig omöjligt så länge de står utanför arbetsmarknaden.  
 

”[Jag] flyttade hem till mina föräldrar igen i och med att jag… Framför allt så är det krasst ekonomiskt inte 
lika mycket att betala för mat och husrum och sådär [...] Man blir den där ungen igen.” – Respondent E 

 
”För man kan ju inte chansa att man kanske får ett jobb och har kvar sin bostad, utan man fick flytta hem 
till föräldrarna [...] man blir ju som 15 igen när man flyttar hem.” – Respondent B 

 
Det framgår i utsagorna att det finns en gemensam faktor som saknas för att kunna bli vuxen, och 
det är en lön. Flera av respondenterna har tvingats flytta tillbaka till föräldrahemmet efter sin 
akademiska examen, vilket utan tvekan är ett steg i fel riktning, om målet är att etablera sig som 
självständig, vuxen medborgare. De saknar ekonomiska medel för att kunna skapa ett hem för sig 
själva. Konsekvensen av detta blir att de upplever att klockan skruvas tillbaka, man blir som 
respondent E ovan uttrycker det “den där ungen igen”. Detta kan förstås utifrån Willis (1986) 
tankar om att lönen har andra betydande funktioner än enbart rent pengamässiga. Han menar att 
lönen är en förutsättning för steget in i vuxenlivet, att bli autonom och frigjord från föräldrarna. 
Respondenterna ovan kan tolkas som att de på grund av avsaknaden av lön, görs ofria och 
oförmögna att etablera sig, att skapa ett eget hem. Istället tvingas de bli “den där ungen igen”, 
och förblir fastbundna i ungdomen. Willis (1986) bidrar till en strukturell förståelse för vad det 
innebär för respondenterna att inte kunna hävda sig, och vara fria i det kapitalistiska samhället. 
Denna frihet kräver en ekonomisk förmåga att konsumera och utan konsumtionsförmåga är 
individen också maktlös inom det rådande, kapitalistiska samhället. För att ta sig in i vuxenlivet 
menar Willis att du måste kunna betala för dig, annars blir du stående utanför. Respondenternas 
oförmåga att betala för sig, avsaknaden av inkomst, omöjliggör etableringen i det kapitalistiska 
samhället, och således förblir dessa unga akademiker just ungdomar, och inte vuxna så länge de 
står utan arbete. 
 
Andra aspekter av de ekonomiska begränsningar som sätter stopp för steget in i vuxenlivet och 
etablering i samhälle ges nedan av en av respondenterna.  

 
”[Vi] hade ju liksom… tänkt börja spara till hus och såhär.. insats till hus och.. alla såna mål man har. Och 
det förstod man ju att det går ju inte.. det kommer ju vara jättelångt kvar till dess [...] då blir man ju lite 
deppig”. – Respondent C 
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Hon har förvisso inte tvingats flytta till föräldrahemmet igen, men hon hindras från sitt mål att 
träda in i medelklassvärlden. Det blir omöjligt att ens kunna starta resan mot vuxenvärlden med 
allt vad det innebär av husköp och andra mål som kan ses som förknippade med det etablerade 
familjelivet. Detta kan förstås som en konsekvens av avsaknad av lön till följd av arbetslöshet. 
Att inte ens kunna börja spara till ett eget hus kan förstås som en ofrihet inom det kapitalistiska 
systemet (Willis, 1986) - utan pengar ges hon inte möjligheten att förverkliga ett av sina mål, 
som kan ses som en djupt kulturellt och socialt rotad företeelse, nämligen att köpa ett hus för sig 
och sin familj. Ett möjliggörande av grundandet av kärnfamiljen. Att skapa sitt eget hushåll kan 
ses som en representation för vuxenvärlden, en slutgiltig frigörelse från föräldrahemmet (Willis, 
1986). Genom frånvarandet av lön tvingas hon skjuta förverkligandet av kärnfamiljen och 
därmed inträdet i vuxenvärlden på framtiden - den verkliga autonomin får vänta. 

Utestängning från konsumtionsarenan 
Flera respondenter gav uttryck för att ha svårigheter att till följd av avsaknad av ekonomiska 
medel hamna i en låst situation. Det genomgående mönstret är att de helt enkelt inte har råd att 
delta i det sociala livet. Nedan ges uttryck för hur respondenterna upplever svårigheter att 
konsumera fritidsaktiviteter och delta i sociala sammanhang. 
 

”Överhuvudtaget åka och hälsa på vänner händer ju inte heller, när man inte har råd med det. Ja kanske inte 
har råd och hänga med ut och käka middag med alla kompisar och sånt.” – Respondent B 

 
”Och bara en sån grej att ha bensin till bilen att kunna planera såna kortare grejor, som man ska åka 
nånstans… det är också svårare [till följd av ekonomiska svårigheter].” – Respondent C 

 
Att inkomsten är central för respondenternas möjligheter till deltagande i sociala sammanhang är 
tydligt i deras utsagor. Denna avsaknad av deltagande i sociala sammanhang kan utifrån Willis 
(1986) förstås som en konsekvens av avsaknad av lön. Han menar att en regelbunden inkomst 
krävs för att inom det rådande kapitalistiska samhället kunna delta i sociala fritidsaktiviteter. 
Därmed innebär avsaknaden av lön till följd av arbetslösheten, åtminstone i någon mån, ett 
uteslutande från den sociala omgivningen. Det går alltså att förstå respondenternas utsagor om att 
inte kunna vara så aktiva i sina sociala liv som de önskar utifrån Willis (1986) påstående om att 
frihet inom det kapitalistiska systemet kräver konsumtionskraft. Har du inte medel att konsumera 
riskerar du att bli stående utanför, isolerad från gemenskapen. Följaktligen kan hävdas att en 
högre utbildning inte är en garanti för att undvika isolering och utanförskap, det är inte en fråga 
om utbildningsnivå, det är en fråga om tillgång till konsumtionsförmåga.  
 
Som ung med flera år av studier bakom dig, har du små möjligheter att hinna kvalificera dig till 
A-kassa. Dock har några av respondenterna haft tillgång till A-kassa under delar av sin 
arbetslöshetsperiod, men inte direkt efter sina studier. De menar att A-kassan har varit till stor 
hjälp för dem, genom att den bland annat minskat den ekonomiska stressen som uppstått till följd 
av arbetslösheten. Som tidigare beskrivits kan en inkomst ses som en nyckel till frihet inom det 
kapitalistiska samhället, en nyckel som ger tillgång till konsumtionsmöjligheter (Willis, 1986).  
  

”Om jag nu inte hade varit så att jag hade haft A-kassa hade nog den pressen jag kände på att just faktiskt 
dra in pengar varit betydligt större.” – Respondent D 
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”Den ekonomiska biten är ju såklart, när man är nyexad, så får man ju ingen a-kassa , då är det ju antingen 
socialbidrag, eller om man då är sambo och sambon har jobb, då lever man på en lön, så ekonomin [direkt 
efter examen] var ungefär som att gå på studiebidrag fast lite sämre.” – Respondent A 

 
Då en person berövats lönen kan upplevelsen av att erhålla arbetslöshetsersättning i form av 
exempelvis A-kassa förstås som en slags reservnyckel till frihet. Dock, skall poängteras att den 
stora majoriteten av respondenterna inte haft tillgång till arbetslöshetsersättning, eftersom de ej 
hunnit kvalificera sig till en sådan! Det är tydligt utifrån empirin att tiden efter examen är en 
mycket sårbar tid, rent ekonomiskt. Den nyutexaminerade måste ta ett mer eller mindre 
omedelbart beslut om att antingen ta ett okvalificerat arbete, återgå till studier, belåna sig 
ytterligare, försörja sig på sparpengar, familj eller ansöka om försörjningsstöd.  
 
Vidare ger respondenterna uttryck för en upplevelse av att vara tråkiga under perioden av 
arbetslöshet. Gemensamt för citaten nedan är att den upplevda tråkigheten härrör från en 
ekonomisk oförmåga att inte kunna göra de saker som är roliga. 
 

”Jag tyckte att jag blev lat och lite tråkig [...] man var ju alltid lite konstant stressad över att man inte visste 
när man skulle få ett jobb, om man skulle få en inkomst.” – Respondent B 

 
 ”det känns lite halvtråkigt, att inte kunna göra vissa saker som man brukar göra.” – Respondent F 
 
Respondenternas upplevelse av att vara tråkiga, kan förstås ur skenet av Baumans resonemang. 
Bauman (2012b) beskriver att konsumtionssamhället erbjuder ett ständigt skydd mot uttråkning. 
Genom lönen, genom konsumtionsmakten, ges individen möjlighet till ständig sysselsättning, har 
du råd behöver du aldrig ha tråkigt och risken att bli uttråkad minimeras. Respondenterna är 
under arbetslösheten utestängda från konsumtionssamhället, och har således inte möjlighet att 
köpa tråkighetsförsäkringarna. Den aldrig sinande strömmen av upplevelser är utom räckhåll för 
dem som saknar inkomst och nyckel till konsumtionssamhället. Följaktligen är det inte undra på 
att respondenterna känner sig tråkiga. 

Vilseledd 
Ett tema som tydligt framträdde ur respondenternas utsagor var en upplevelse av att ha blivit 
vilseledd. Vem, eller vad, som vilselett dem är inte alltid helt konkret. Upplevelsen som uttrycks 
tyder på att det någonstans är samhället som sagt till dem att en utbildning är viktig. 
Utbildningen kommer ge arbete och välstånd. 

 
 
”Det känns som att det bygger på så mycket i samhället på att man ska plugga, det är så viktigt och studera 
vidare och sen ger det mig ingenting.” – Respondent B 
  
”När jag började plugga pratade jag mycket med lärare och såhär om det skulle finnas jobb och vad man 
kunde jobba inom och så [...] och då lät det väldigt positivt och allting, det är klart att det kommer finnas 
[...] Så det jag kände.. jag kände mig väl… väl… lurad tror jag mest.” – Respondent C 

 
När examen väl var uthämtad, och jobbansökningarna hade börjat skickas iväg, insåg flera av 
respondenterna att det intryck de hade fått av samhället inte var korrekt. Arbetsgivarna svarade 
inte på deras ansökningar, de fick inget arbete. De upplevde att de blivit vilseledda. En av 
respondenterna ovan uttrycker tydligt att hon fått uppfattningen om att högre studier är något 
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viktigt, något som skall ge henne någonting. Den andra respondenten uttrycker saken på ett 
liknande sätt, men är mer konkret i beskrivningen av vem som vilselett henne, det är lärarna.  
 
Upplevelsen av att ha blivit vilseledd kan delvis förstås utifrån Becks (2000) spöktåg. Beck 
bygger ett resonemang kring ett metaforiskt spöktåg som representerar utbildningssystemet. 
Tåget är överfullt, och felskyltat, och passagerarna mer eller mindre tvingas ombord. Han menar 
alltså att det utbildas för många i förhållande till antalet arbetstillfällen, och trots att tåget är 
skyltat till arbete, hamnar många i arbetslöshet. Detta trots att utbildningen fortfarande ger sken 
av att leda till arbete. Studiens resultat visar att flera av respondenterna haft uppfattningen att ett 
arbete skulle följa efter om de utbildade sig. Deras uppfattning var att utbildning och arbete hör 
samman, och de kände att det var en nödvändighet att utbilda sig, ett krav från samhället. Vissa 
respondenter var även medvetna om att det inte är helt enkelt att komma in på arbetsmarknaden 
efter examen, men de hade inte förväntat sig att det skulle vara så svårt som det faktiskt visade 
sig vara. Men hur kommer det sig att samhället ställer dessa krav, men inte lever upp till det som 
utlovas? Beck (2000) menar att ungdomar inte bara uppmuntras - de mer eller mindre hotas 
ombord på tåget. Utan biljett till spöktåget är du helt chanslös, men med en biljett har du 
åtminstone en teoretisk möjlighet till ett arbete. Således kan vi förstå varför respondenterna 
uttrycker att de blivit vilseledda; de såg en högre utbildning som nödvändigt för att få ett arbete, 
och som någonting som skulle ge lön för mödan. Samhället skulle belöna dem när de gick av 
tåget. Trots vad de innan resans början blivit lovade i form av arbete och framgång möts de nu av 
arbetsgivarnas budskap att deras examen inte räcker till. Att en högre examen är nödvändig är en 
uppfattning som präglar samhället, och därför har respondenterna haft intrycket av att 
utbildningen leder till arbete. Men, som Beck (2000) hävdar, är utbildningen inte bara 
nödvändig, den är också otillräcklig. När akademikerna upptäcker att den nödvändiga 
utbildningen inte är tillräcklig, inträder känslan av att ha blivit vilseledd. 
  
Dessa ungdomar har alltså åkt på ett felskyltat, överfullt tåg, de har dessutom betalat för resan. 
Inte nog med individens ekonomiska satsning, samhället har också investerat stora summor för 
att elda på tåget. Offentliga medel används för studiebidrag och drift av akademiska utbildningar 
som ger mycket lite tillbaka både i ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv. Detta är 
något som Beck inte diskuterar när han pratar om begreppet spöktåget, att de som utbildar sig 
ofta skuldsätter sig för att öka möjligheterna att få ett arbete genom studier. Inte heller pratar han 
om det offentligas investering i utbildningssystemet. Samtliga respondenter har finansierat sina 
högre studier själva, genom lån och bidrag från CSN. Detta ger ytterligare en aspekt av att ha 
blivit vilseledd; inte bara har tåget varit felskyltat och överfullt, det har inneburit en investering 
som respondenterna förväntat ge utdelning i form av ett kvalificerat arbete. 
 

”Nu svider det ju lite mera, med tanke på att jag har pluggat 4 år och tagit studielån i 4 år, för nånting som 
inte ger mig nånting.” – Respondent B 

 
”…och studielån i 3,5 år, det känns också som det är ganska bortkastat, det är ganska mycket pengar, och 
om jag inte gjort det, pluggat, så hade jag ju inte haft de lånen.” – Respondent F 

 
Respondenterna uttrycker ovan att både den ekonomiska och tidsmässiga investeringen inte gett 
någon utdelning, vilket får anses vara mycket starka uttryck för upplevelsen att ha blivit 
vilseledda. Utifrån Becks (2000) begrepp kan vi förstå respondenternas upplevelse av att ha 
blivit vilseledda som ett resultat av samhällets och utbildningsinstitutionernas antydningar och 
uppmuntringar att deras högre studier skulle resultera i ett arbete. Flera respondenter upplever att 



24 
 

samhället hävdar att utbildningen är nödvändig, men trots detta har utbildningen visat sig vara 
otillräcklig för att slå sig in på arbetsmarknaden. Tåget respondenterna steg på ledde inte till 
arbete så som det var skyltat, utan gick snarare i en cirkel med avstigning där det startade. 

Hopplöshet och nedstämdhet 
Vad gäller känslor som uppstår till följd av arbetslösheten kan urskiljas en handfull känslor som 
utmärker sig i resultatet. En typ av känslor som präglar arbetslösheten för respondenterna är 
nedstämdhet och hopplöshet.  

 
”Någon slags hopplöshet… att man… (suck) ja… att man det är väl det som beskriver bäst… att man 
hamnar där igen liksom.. kändes inte så kul.” – Respondent C 

 
”Den överhängande känslan är att det inte spelar någon som helst roll hur mycket man pluggat eller hur 
kompetent man är, det räcker nämligen inte till i alla fall.” – Respondent G 
 
”Man börjar mer och mer fundera om det ska landa på att man ska börja.. arbeta i äldrevården eller nånting 
sånt i resten av sitt liv.. och det är på…på många sätt och vis deprimerande att tänka en sån tanke. Eftersom 
man ändå har investerat så mycket tid som man gjort i en utbildning och därmed också lånat pengar för att 
liksom på ett sätt… trygga det man själv vill göra.” – Respondent D 
  

Resultatet har visat att respondenternas ideala självbild innefattar att ha ett kvalificerat arbete. 
När respondenten inte har kunnat leva upp till denna självbild har känslor av nedstämdhet och 
hopplöshet uppstått, vilket kan förklaras genom Higgins (1987) diskrepansteori. Han menar att 
dessa upplevelser av nedstämdhet, hopplöshet, ineffektivitet, ointresse och oförmåga att nå 
självuppfyllelse, beror på en diskrepans mellan idealisk och faktiskt självbild. Ju större gapet är 
mellan individens syn på sitt verkliga jag och synen på sitt idealiska jag, desto starkare blir 
upplevelserna av känslorna som kopplas till denna typ av diskrepans (Higgins, 1987). Detta kan 
då delvis förklara känslorna av nedstämdhet och hopplöshet. Ambitionerna att få förverkliga sig 
själv genom sitt yrkesval och kunnande slås sönder, och den förväntade, ideala självbilden ersätts 
av en verklig självbild som präglas av arbetslöshet och som hamnar allt längre från den ideala ju 
längre tid av arbetslöshet som går. Således kan känslorna som uttrycks i citaten ovan förstås 
genom att en diskrepans mellan faktisk och idealisk självbild uppstått till följd av arbetslösheten. 
 
För att ge en djupare förståelse för upplevelserna av hopplöshet och nedstämdhet kan vi till 
exempel gå in djupare i det sista citatet ovan, som tydligt uttrycker att en återgång till ett 
okvalificerat arbete inte alls stämmer överens med hans ideala självbild, som bland annat 
innefattar ambitionen att ha ett kvalificerat arbete och ägna sig åt det han utbildat sig till. 
Respondenten uttrycker tydligt att just denna diskrepans mellan faktisk och idealisk situation 
leder till deprimerande tankar. Blotta tanken på att hamna ännu längre från idealbilden av sig 
själv genom att ta ett fullkomligt okvalificerat arbete är deprimerande. Higgins (1987) menar att 
individen hela tiden strävar efter att minska glappet mellan faktisk självbild och ideal självbild. 
Värt att påtala här är att respondenten i fråga arbetar som deltidsfrilans inom sitt kvalificerade 
område. Hans faktiska självbild idag är ändå närmare idealbilden än vad den hade varit om han 
hade haft ett helt okvalificerat arbete. Det respondenterna uttrycker kan också förstås i ljuset av 
Higgins (1987) resonemang om att diskrepansens storlek har betydelse för hur påtaglig 
upplevelsen av de negativa känslorna blir. Alltså; även om det idag finns en diskrepans, kan 
hävdas troligt att respondenten upplever att om diskrepansen hade blivit än större, hade också 
upplevelsen förvärrats avsevärt (se tabell 3). 
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Tabell 3. 
Typ av sysselsättning Grad av diskrepans mellan Faktisk/egen 

och Ideal/själv 
Okvalificerat arbete Hög grad av diskrepans 
Delvis okvalificerat arbete Måttlig grad av diskrepans 
Kvalificerat arbete Ingen diskrepans 

Ineffektivitet 
En annan upplevelse som tydligt framgår av empirin är att respondenterna beskriver sig som lata. 
 

”Man känner sig ganska lat för det första kanske det inte finns jättemycket jobb och söka alltid, så man kan 
inte sitta 24 om dygnet och söka jobb för så mycket jobb finns inte[...] ja jag vet inte, det känns som man 
dräller runt och gör inte så speciellt mycket.” – Respondent F 

 
”Man kanske blir lite lat, tänker jag [av att vara arbetslös], man bara sitter hemma och glor.” 
 – Respondent B 

 
Upplevelsen av att vara ineffektiv kan också förstås som en konsekvens av en diskrepans mellan 
faktisk/egen och ideal/egen självbild (Higgins, 1987). Latheten kan förstås som en upplevelse av 
ineffektivitet. Alltså, den upplevda latheten, eller ineffektiviteten kan således förstås som ett 
resultat av en självdiskrepans, som uppstått till följd av arbetslösheten. Arbetslösheten leder till 
ett tillstånd av ineffektivitet i vardagen. Medan respondenterna ovan beskriver den upplevda 
ineffektiviteten i termer av lathet, kan vi nedan istället se en respondent, som använder uttrycket 
“pensionärssyndrom” och beskriver att han upplever det som att han står inför en diffus uppgift. 
 

”[Vardagen påverkades så att] Det är väl pensionärssyndromet, att man drar ut på allting så att man blir 
mindre effektiv på allt man gör.” – Respondent A 

 
”Målet är mer diffust, det är det att få ett jobb men, hur man ska fördela sin tid är inte lika självklart [...] 
pressen finns ju där, men det är som att lösa en diffus uppgift som man inte riktigt vet hur man ska lösa. Då 
går ju motivationen upp och ner.” – Respondent A 
 

Citaten kan tolkas som att uppgiftens innebörd och lösning inte är tydlig, då kan det vara svårt att 
anta sig uppgiften, vilket rimligtvis kan leda till en känsla av ineffektivitet, som alltså kan förstås 
som ett resultat av en diskrepans mellan faktiskt självbild (faktisk/egen) och ideal självbild 
(ideal/egen) som uppstått till följd av arbetslösheten efter examen.  

Ilska 
En annan upplevelse av arbetslösheten som kommer till uttryck i studien är att vara ifrågasatt, att 
känna sig tvungen att förklara att situationen inte är självförvållad. Citaten nedan ger uttryck för 
en upplevelse av att behöva förklara sig inför sin omgivning om varför de befinner sig i 
arbetslöshet, trots att de studerat flera år och har en akademisk examen. 
 

”Man tänker väl också att andra tänker att, oj har hon pluggat nu så länge, så får hon inget jobb ändå, då 
måste det väl vara någon som inte stämmer. Men liksom varför har inte hon jobb, och det känns väl också 
jobbigt. Det är snarare att man känner att man står och behöver försvara sig, att man liksom ska behöva 
säga, nej det finns inte så mycket jobb och dom kräver mycket arbetslivserfarenhet för att få dom yrkena 
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jaga söker, så där kan jag känna att de är lite jobbigt, att man ska stå, liksom, och försvara sig varför man 
inte fått ett jobb.”- Respondent F 
 
”Äldre personer är ju mera såhär, vill man ha ett jobb så får man ett jobb, punkt slut […] man söker och gör 
allt man kan […] Man försöker ju ändå så mycket man kan och då blir det ju lite som att man får det kastat 
i ansiktet på sig”. - Respondent B 
 

Flera av respondenterna upplever att omgivningen anser att de borde ha ett jobb, då de har en 
akademisk examen. De känner sig ifrågasatta, och att de måste försvara sig, vilket tyder på att de 
ser omgivningens ifrågasättande som ett hot mot vilket de måste försvara sig. Utifrån 
självdiskrepansteorin (Higgins, 1987) kan reaktioner som upprördhet och ilska förstås som 
konsekvensen av diskrepans mellan faktisk/egen och borde vara/annan. Borde vara/annan 
innebär individens uppfattning om vad dess omgivning anser är dess plikter och vad denne borde 
ha åstadkommit. Att personerna känner sig ifrågasatta, kan tolkas som att de upplever sig 
ifrågasatta och hotade av omgivningen i fråga om vad de borde uppnått, vilket i sin tur ger 
upphov till reaktioner som upprördhet och ilska.  

Sammanfattning upplevelser och effekter 
Respondenterna ger uttryck för många olika upplevelser och känslor knutna till arbetslösheten. 
De teman som presenterats ovan är de mest centrala i respondenternas utsagor, och har därför 
lyfts upp för belysning ur olika teoretiska perspektiv. De intervjuade akademikernas upplevelser 
av arbetslöshet kännetecknas av en bristande tidsstruktur, svårigheter att ta sig in i vuxenvärlden 
och att etablera sig i ett kapitalistiskt samhälle, att känna sig förvirrad och vilseledd och en 
problematisk diskrepans mellan faktisk och ideal självbild samt mellan faktisk/egen och borde 
vara/annan. Vilka av dessa upplevelser och effekter som är värst, eller vilka som eventuellt 
påverkar varandra ligger utanför studiens syfte. 
 
De olika upplevelserna kan förstås lättast utifrån teorier på olika nivåer. Upplevelser av 
nedstämdhet och hopplöshet har försökt förstås utifrån en individpsykologisk teori såsom 
självdiskrepansteorin, medan exempelvis upplevelsen av att ha blivit vilseledd blir har försökt 
förstås i ljuset av ett strukturellt perspektiv, här i form av Becks spöktågsbegrepp. Upplevelsen 
av brist på tidsstruktur och sociala kontakter har belysts genom Jahodas deprivationsteori, som 
förluster av vissa latenta funktioner. Upplevelsen av att vara ineffektiv och lat kan förstås både 
som en avsaknad av tidsstruktur och som en konsekvens av en ökad diskrepans mellan faktiskt 
och idealisk självbild. Teorierna utsätts inte för någon prövning i studien, utan de används som 
verktyg för att erhålla en djupare förståelse av det empiriska materialet. 
 
Det är självklart svårt att göra en ren åtskillnad mellan de olika upplevelserna, och det kan tänkas 
att upplevelsen av att vara vilseledd påverkar exempelvis känslan av hopplöshet eller vice versa. 
Studien har ingen ambition att förklara orsakssamband, utan att istället göra en ansats till 
förståelse för akademikers upplevelse av arbetslöshet. 

Mål innan examen och under arbetslösheten 
Under denna del behandlas de mål och visioner respondenterna i studien uttryckt att de haft 
innan examen, och hur målen sett ut efter examen, under arbetslösheten. Ambitionen är att se 
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vilka mål och visioner som är starkast framträdande för gruppen, och dessutom nå en teoretisk 
förståelse för hur dessa förändrats, och hur respondenterna förhållit sig till detta faktum. 

Optimism 
Samtliga respondenter uttrycker i någon grad att målet efter examen var att få ett kvalificerat 
arbete. Det huvudsakliga målet är att etablera sig på en kvalificerad arbetsmarknad efter 
uthämtad examen. En ljus syn på den karriärmässiga framtiden framträder som tydlig när 
respondenterna talar om sina mål under utbildningstiden. 
  

”Alltså man såg väl hela tiden att man skulle få ett jobb ganska snart efter tagit examen. Det var väl det 
som var tanken. Det var så man såg det.” - Respondent F 
 
”Ja först var det ju mitt mål att få ett sånt jobb som jag var utbildad till.” - Respondent C 
  
”Jag hade väl tänkt att jag skulle jobba som biolog i nån form efter examen.” - Respondent A 

 
För att använda Higgins (1987) terminologi kan vi se på detta som att det idealiska självet byggs 
upp under utbildningen - individen etablerar en idealisk självbild (ideal/egen) som innefattar 
egenskaper som att efter examen ha ett kvalificerat arbete och få användning för det man lärt sig 
under utbildningen. Eftersom respondenterna under utbildningstiden såg ljust på möjligheterna 
att kunna etablera sig på en kvalificerad arbetsmarknad, är det rimligt att tänka att deras faktiska 
självbild låg relativt nära deras idealiska. Respondenterna trodde de var på väg mot en matchning 
med den idealiska självbilden. Efter examen möttes de dock av en verklighet som inte 
motsvarade vad de förväntat sig.  
  

”Ja det var ju mycket mer hoppfull och fin framtid som jag såg när jag pluggade. Och sen så liksom  
raserades ju det ganska snabbt [genom att jag] såg hur det var i verkligheten.” - Respondent C 

 
Här kan iakttas hur avståndet mellan den faktiska självbilden (faktisk/egen) och den idealiska 
(ideal/egen) som byggts upp under utbildningen blir enormt (se tabell 4). Den faktiska 
självbilden, som ju under utbildningen legat ganska nära den idealiska självbilden förändras i och 
med arbetslivets verkliga förhållanden. Däremot är den idealiska självbilden den samma - man 
har kvar ambitionen att få ett kvalificerat arbete och ägna sig åt det man utbildat sig till.  
 
Tabell 4. 
Period Grad av diskrepans 
Under utbildningen Faktisk/egen --- Ideal/egen 
Under arbetslösheten Faktisk/egen ---------------- Ideal/egen 

Anpassning 
För att minimera effekterna av diskrepansen menar Higgins (1987) att individen gör det den kan 
för att anpassa sin faktiska självbild till sin idealiska så gott det går. Resultatet visar att denna 
anpassning görs av flera respondenter. Respondenten nedan har inte fått ett helt kvalificerat 
arbete, men kan ändå tänka sig att ta ett delvis okvalificerat arbete för att komma in i rätt 
bransch, och därmed håller hon diskrepansen mellan självbilderna faktisk/egen och ideal/egen så 
liten som möjligt. 
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”Jag har nog lagt dom på en lägre nivå, jag tänker kanske att, vi jag säger att jag kanske vill jobba i  
kommunen nån gång, då kanske jag inser att jag får börja som, i telefonväxel som egentligen inte har med 
min utbildning att göra, men då är jag ändå inne på ett företag, organisation där jag kan använda min 
utbildning, till liksom.” - Respondent B 

 
Som citatet ovan visar är det inte otänkbart att ta ett delvis okvalificerat arbete. Däremot visar 
resultatet att det sista respondenterna vill göra är att ta ett helt okvalificerat arbete. Många väljer 
att återgå till studier, och därmed dra på sig ytterligare studielån före att ta ett helt okvalificerat 
arbete. En respondent väljer att förlita sig på sin sambos inkomst för att kunna söka kvalificerade 
arbeten, och en lever på sina sparpengar för att under tiden söka kvalificerade arbeten. 
Anmärkningsvärt är att ingen av respondenterna kan tänka sig ett okvalificerat arbete, ens under 
tiden de söker kvalificerade arbeten. Däremot återgår flera stycken till studier under tiden de 
söker kvalificerade jobb. Innan det blir aktuellt att ta ett helt okvalificerat arbete är mönstret att 
då skall alla andra möjligheter vara uttömda. Ett delvis kvalificerat arbete är däremot inte alls 
otänkbart för flertalet. Citatet nedan ger uttryck för upplevelsen att tvingas ta ett helt 
okvalificerat arbete. 

  
”För om jag i slutändan skulle få ett McDonalds-jobb och jobba där ett par år skulle nog… sänka mig 
fruktansvärt” - Respondent D 

 
Enligt självdiskrepansteorin strävar människan efter att minimera diskrepansen mellan 
faktisk/egen och ideal/egen. Anledningen till strävan efter en minimal diskrepans är, som vi sett 
tidigare, att minska obehaget som förknippas med den specifika diskrepanstypen (Higgins, 
1987). Genom att ta ett helt okvalificerat arbete blir diskrepansen enorm, vilket kan förklara att 
ett okvalificerat arbete är den absolut sista utvägen. Däremot, att återgå till studier eller att ta ett 
delvis kvalificerat arbete innebär att diskrepansen blir mindre än vad den hade blivit vid ett helt 
okvalificerat arbete.  

Hinder för att nå sina mål 
Här presenteras de hinder som respondenterna under arbetslösheten uttrycker sig uppleva stå 
mellan dem och deras mål.  

För få kvalificerade arbeten  
Ett genomgående mönster som respondenterna uttrycker är att ett av de största hindren till att nå 
sina mål, att få ett kvalificerat arbete, är att det helt enkelt finns för få arbeten inom deras 
respektive sektorer. Det är inte bara enstaka respondenter som uttrycker detta, utan samtliga 
uttrycker samma sak trots att de är utbildade inom flera olika områden. 
 

”Det finns ju inga jobb att söka det är ju det som är.” - Respondent C 
 

”[det största hindret] är att det kanske inte finns så många jobb inom den branschen jag har valt att utbilda 
mig inom, det är ganska ont om jobb.” - Respondent A 
 
 

En förståelse av detta kan ges av Beck (2000) som menar att det tenderar att finnas en diskrepans 
mellan utbildning och arbetsmarknad, genom att det utbildas fler än vad arbetsmarknaden kan ta 
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emot. Beck (2000) menar att utbildningsinstitutionerna inte har anpassat sig till en 
arbetsmarknad i förändring, och spöktågens tidtabeller har inte reviderats. 

Utbildningen som hinder 
Ett annat hinder respondenterna lyfter fram är att deras utbildningar har varit för teoretiska och 
att kunskapen det tillskansat sig inte räckt till när det klivit ut på arbetsmarknaden. 
 

”Det är en väldigt teoretisk utbildning, och det är ju verkligen något negativt känner jag, i ansökningarna  
står det ganska mycket att man ska kunna olika program och man ska ha erfarenhet av det, asså det är sånt 
som vi aldrig gått igenom eller pratat om på utbildningen.”  - Respondent F 
 

Citatet ger uttryck för att utbildning och arbetsliv inte matchar varandra. Detta kan förstås utifrån 
det Beck (2000) skriver om att utbildningarna många gånger inte motsvarar de krav som ställs i 
arbetslivet. Om för många utbildas till yrken som inte efterfrågas på arbetsmarknaden, och om 
kompetensen som utbildningen ger inte motsvarar det arbetsmarknaden söker - vad avgör då 
vilka som får arbetet? Vilka blir utvalda ur havet av ungdomar som alla har samma 
kvalifikationer?  

Informella kvalifikationer 
Respondenterna uttrycker ytterligare ett hinder som spelar en viktig roll för deras möjligheter att 
etablera sig på arbetsmarknaden. 
 

”Jag vet ju hur jag fick mitt jobb på högskolan och jag misstänker att högskolan inte är den enda myndighet 
som jobbar med ansökningar på det sättet… Utan jag fick jobbet genom att de helt enkelt utformade 
annonsen så den passade mig, och sen la ut den. Och sen sökte jag tjänsten då.” - Respondent D 

 
”Det är, jag tänker att det är mycket kontaktnätet liksom, att man inte har det som behövs kontaktmässigt.”  

 - Respondent B 
 
De båda citaten illustrerar det flera respondenter uttrycker om att kontakter och nätverk spelar 
stor roll för om man släpps in på arbetsmarknaden eller ej. Utbildningen i sig öppnar enbart 
möjligheten att skicka ett CV till ett kvalificerat arbete, att sedan ta sig vidare till ett arbete är en 
helt annan fråga. Detta kan förstås utifrån Beck (2000) som menar att i en situation där antalet 
människor med samma kvalifikationer överskrider antalet arbetstillfällen, kan arbetsgivaren i 
princip bortse från de formella kvalifikationerna - och istället sållas agnarna från vetet baserat på 
informella kvalifikationer. För detta sista steg krävs ofta just informella kvalifikationer i form av 
personliga kontakter och nätverk.  
 
Det bör också sägas att en av de huvudsakliga poängerna med en utbildning är att 
arbetsmarknaden bedömer de som söker arbete utifrån deras formella kompetens och 
kvalifikationer (Beck, 2000). Denna bedömningsgrund sätts ur spel när det uppstår en stor 
arbetslöshet bland akademiker. Informella kvalifikationer såsom kontaktnät, kön, etnicitet, 
religion och så vidare blir plötsligt viktiga och en faktor för arbetsgivaren att väga in i ekvationen 
då alltfler uppfyller de formella kvalifikationerna. De som redan är etablerade klarar sig bra, de 
som av olika orsaker inte har ett utbyggt kontaktnät faller åtminstone inledningsvis igenom, och i 
och med detta menar Beck (2000) att klasstillhörighet blir en avgörande faktor i jakten på arbete. 
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Formella kvalifikationer 
För att citera Beck (2000, s. 246); “en kvalificerad examen blir alltmer otillräcklig, samtidigt 
som den också blir alltmer nödvändig för att få ett av de eftersträvade, sällsynta arbetena”. Ett 
sätt att förstå varför många respondenter också nämner allt högre formella krav från 
arbetsgivares håll som ett hinder, kan vara att utifrån Becks (2000) resonemang om att spöktåget 
är överfullt, men ändå nödvändigt att åka med på. När allt fler sätter sig på spöktåget, uppstår en 
situation som inte bara innebär att de informella kvalifikationernas betydelse ökar, utan också att 
de grundläggande formella kvalifikationerna, som exempelvis en examen, blir alltmer 
betydelselösa. En examen räcker inte till. Antingen gäller informella kvalifikationer eller sådana 
formella kvalifikationer som en nyutexaminerad får mycket svårt att uppfylla. Uttrycken för de 
orimligt höga formella kvalifikationskraven som respondenterna upplever är många. En handfull 
av dessa uttryck presenteras här nedan. 
 

”Det finns inte så mycket rekryteringstjänster ute och dom tjänster som finns ute så kräver dom nästan 
alltid minst tre års arbetslivserfarenhet.” - Respondent F 

 
”Helst när man söker jobb ska man ju ha fem års erfarenhet eller nått sånt där härligt, samtidigt som man 
ska vara nyexaminerad, samtidigt som man ska kunna fem språk eller vad det är, det känns som att det är 
väldigt höga krav. Det känns som att det är svårt att pricka in alla de kraven.” - Respondent B 

 
”Arbetsmarknaden idag efterfrågar att man ska vara bred och ha spetskompetens, man ska vara nyexad och  
ha fem års erfarenhet av de yrken man söker, man ska vara nytänkande och fräsch och samtidigt vara 
gammal i gamet.” - Respondent G 

 
Att spöktåget är fullt när det når sin slutstation kan antas bidra till en situation där 
arbetsmarknadens ena part - arbetsgivaren sätts i en mycket fördelaktig position gentemot 
arbetssökanden. Om alla är kvalificerade finns det ju gott om utrymme att krydda till 
anställningsannonsen med ytterligare krav, exempelvis arbetslivserfarenhet. Finns det tusen laxar 
att välja mellan väljer du rimligen den fetaste. 

Sammanfattning hinder 

Hindren som upplevs som mest påtagliga för respondenterna är alltså huvudsakligen kopplade 
till relationen mellan antalet utbildade och arbetsmarknadens efterfrågan. Utifrån detta skeva 
förhållande uppstår andra, relaterade, hinder för de unga akademikerna att få kvalificerade 
arbeten. Exempelvis ökade informella kvalifikationer såsom kontaktnät och ökade formella 
kvalifikationer såsom flerårig yrkeserfarenhet. Ett annat centralt hinder är att utbildningarna 
tenderar att inte matcha arbetsmarknadens krav. Tydligt är att vissa respondenter upplever att 
utbildningen inte gett dem de resurser och den kompetens som arbetsmarknaden kräver. Om 
utbildningen inte lyckas med detta - vad är då dess funktion?  

Slutsatser och diskussion 

Studien har haft som avsikt att klarlägga vilka upplevelser unga akademiker har av arbetslöshet. 
Studiens resultat visar att alla respondenter upplever negativa konsekvenser till följd av 
arbetslösheten. De mest påtagliga upplevelserna är avsaknad av en tidsmässig och social struktur, 
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utestängning från vuxenvärlden och konsumtionsarenan, upplevelser av att ha blivit vilseledda 
samt känslor av hopplöshet, nedstämdhet, ineffektivitet och ilska.  
 
Studien har även haft som avsikt att klarlägga vilka mål och visioner akademikerna haft innan de 
tog examen, samt hur målen har förändrats till följd av arbetslösheten, och hur akademikerna 
förhåller sig till detta. Resultatet visar mycket tydligt att innan akademikerna tog examen 
präglades deras syn på framtiden av optimism. Flera av akademikerna hade under utbildningen 
som mål att efter uthämtad examen få ett kvalificerat arbete.  
 
Resultatet visar att respondenternas mål under perioden som arbetslösa i princip är desamma som 
under utbildningen. De flesta har även efter examen kvar sitt mål att få ett kvalificerat arbete. En 
konsekvens av att arbetslösheten inträder efter examen blir dock att de måste förhålla sig till den 
verklighet som innebär att målen inte omedelbart efter examen kan nås. En tydlig strategi för att 
förhålla sig till att målen ej uppfyllts är att acceptera delvis kvalificerade arbeten, eller återgå till 
studier för att klara sitt uppehälle. Gemensamt för i samtliga respondenter är att de drar sig in i 
det sista att acceptera ett helt okvalificerat arbete. Detta har försökt förstås utifrån 
diskrepansteorin, som menar att ett sådant beteende grundas i en drift att minimera glappet 
mellan verklig och ideal självbild (Higgins, 1987). 
 
Studien har vidare syftat till att visa vilka hinder akademikerna upplever som problematiska för 
att nå sina mål. Studien har visat att respondenterna upplever att det finns fyra tydliga hinder. De 
upplever att de finns för få kvalificerade arbetstillfällena, att utbildningen inte matchar 
arbetsmarknadens krav, de informella kvalifikationernas ökade betydelse och slutligen de ökade 
formella kraven som ställs från arbetsgivaren. 

Finns det skillnader i upplevelser mellan akademiker och icke-akademiker? 
Då den tidigare forskningen på området arbetslöshetens effekter främst berör andra grupper än 
den som har studerats i denna studie, är det av intresse att göra en försiktig jämförelse mellan 
denna studies resultat och den tidigare forskningens för att se om något utmärker de undersökta 
akademikernas upplevelser. Den tidigare forskningen på området arbetslöshet har i mycket liten 
utsträckning gjorts på gruppen akademiker, vilket gör en sådan jämförelse relevant och viktig. 
Vad gäller avsaknaden av tidsmässig och social struktur till följd av arbetslöshet har Selenko m 
fl (2011) i sin studie, som testar Jahodas deprivationsmodell, visat att de latenta funktionerna 
tidsstruktur och sociala kontakter är de i särklass viktigaste latenta funktionerna av ett arbete. 
Detta stämmer mycket väl överens med det de arbetslösa akademikerna uttrycker. Faktum är, att 
avsaknad av tidsstruktur och sociala kontakter lyfts helt spontant av respondenterna i denna 
studie. Begreppen hade som tidigare redogjorts inte ens presenterats för dem. Detta tyder först 
och främst på att dessa två latenta funktioner rimligen kan misstänkas vara de viktigaste av 
samtliga latenta funktioner även för respondenterna i föreliggande studie. Eftersom Selenko m fl 
(2011) i sin studie, vars respondenter inte består av enbart akademiker, kommer fram till samma 
resultat, kan det tyda på att denna upplevelse av arbetslöshet inte är unik för akademiker. 
Ytterligare studier som testat den latenta deprivationsmodellen visar också att tidsstruktur är en 
av de latenta funktioner, som när den berövas någon, påverkar det psykiska måendet negativt 
(Creed & Macintyre, 2001 & Haworth, 1986 refererat av Creed & Klisch, 2005).  
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I studien visar flera respondenter att de på olika sätt kompenserar för förlusten av latenta 
funktioner. Någon söker kontakt med människor på ICA, medan någon annan försöker 
sysselsätta sig genom att vara barnvakt och vara “allt-i-allo”. Waters och Moore (2002) visar i 
sin studie att deltagande i fritidsaktiviteter i grupp under arbetslösheten har en positiv inverkan 
på det psykiska måendet, alltså de visar att det går att kompensera för förlorade latenta 
funktioner. Således kan vi se att aktiviteter som kompenserar för förlorad tidsstruktur och sociala 
kontakter förmodligen styrker akademikernas psykiska välmående under arbetslösheten.  
 
Selenko m fl (2011) menar även att den manifesta funktionen är mycket betydelsefull för det 
psykiska måendet hos arbetslösa, vilket går emot Jahodas deprivationsmodell, och menar 
dessutom att de latenta funktioner som nämns i deprivationsmodellen bör betraktas som separata 
enheter, där funktionernas betydelse varierar. Att berövandet av den manifesta funktionen av 
lönearbete leder till försämrad psykisk hälsa påvisar Selenko i sin studie. Vad gäller de 
upplevelser som respondenterna i föreliggande studie uttrycker är mest påtagliga vid arbetslöshet 
framstår den manifesta funktionen, för att använda Jahodas terminologi, som central. Det som 
framträtt ur analysen är i enlighet med Selenkos (2011) fynd, att det i själva verket inte är värst 
att förlora de fem latenta funktionerna, utan snarare att förlora vissa av dem tillsammans med den 
manifesta. Hon har, som tidigare presenterats, lyft fram berövandet av sociala kontakter och 
tidsstruktur tillsammans med den manifesta funktionen som mest betydande för arbetslöshetens 
påverkan på individen. Även Creed och Klisch (2005) prövar deprivationsteorin, och kommer 
fram till att den manifesta funktionen är betydligt viktigare för det psykiska välbefinnandet än 
Jahoda hävdar.  
 
De delar av studiens resultat som kan förstås som den manifesta funktionens betydelse är bland 
annat att berövandet av den manifesta funktionen innebär att respondenterna upplever att de blir 
utestängda från möjligheten att ta sig in i vuxenvärlden och att etablera sig samt att delta i 
konsumtionssamhället. Eftersom vi tidigare sett att konsumtionsförmåga öppnar dörrarna till 
sociala aktiviteter och, som Bauman (2012b) säger en försäkring mot tråkighet, visar även 
föreliggande studie att den manifesta funktionen av lönearbete har en betydande inverkan på hur 
den arbetslöse upplever arbetslösheten. Att Selenkos mfl (2011) samt Creed och Klischs (2005) 
prövning av deprivationsteorin visar stora likheter med de arbetslösa akademikernas utsagor, kan 
konstateras att betydelsen av berövandet av den manifesta funktionen inte är specifikt för 
studiens målgrupp. Studien har inte som avsikt att fastställa kausala samband, men en inte helt 
ogrundad spekulation kan vara att utestängning från konsumtionsarenan och vuxenvärlden, till 
följd av berövandet av den manifesta funktionen av lönearbete tillsammans med berövandet av 
vissa latenta funktioner bidrar till den försämrade psykiska hälsan respondenterna ger uttryck för.  
 
Respondenternas upplevelse av bland annat hopplöshet har i studien förståtts som ett resultat av 
en ökad självdiskrepans till följd av arbetslöshet. Cassidy (1994) visar att nyutexaminerade 
akademiker som är arbetslösa visar mindre hopplöshet än de nyutexaminerade akademiker som 
har okvalificerade arbeten, eller arbeten som inte motsvarar deras ambitioner. Föreliggande 
studie visar tydligt att det respondenterna undviker in i det sista är att ta ett helt okvalificerat 
arbete.  Alla andra alternativ ska vara uttömda innan detta blir aktuellt. Cassidy (1994) bekräftar 
denna studies respondenters farhågor om att ett helt okvalificerat arbete skulle leda till ytterligare 
känslor av hopplöshet och vara i det närmaste outhärdligt.  
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En aspekt som utifrån tidigare forskning kan ses som en markant skillnad i upplevelse av 
arbetslöshet mellan akademiker och andra grupper, är upplevelsen av skam. Flera tidigare studier 
har visat att skam tillsammans med ekonomisk utsatthet är en mycket framträdande faktor i 
avgörandet av hur arbetslösa personer upplever sin situation. Rantakeisu, Starrin och Hagquist 
(1999)  visar med sin ekonomi/skam-modell att de negativa effekterna av arbetslöshet i form av 
psykisk ohälsa ökar i takt med ökad ekonomisk utsatthet och frekventa skamupplevelser. Starrin, 
Åslund och Nilsson (2008) testar samma modell, och finner stöd för denna. Jönsson (2003) visar 
också att arbetslöshet leder till skamkänslor. Detta är anmärkningsvärt då de arbetslösa 
akademikerna i föreliggande studie inte över huvudtaget ger uttryck för skamupplevelser. Här 
kan alltså urskiljas en markant skillnad. Frågan är; har författarna till studien missat 
respondenternas uttryck för skam? Ger de i själva verket uttryck för skam, som inte 
uppmärksammats i analysen? Eller, är det kanske så att akademiker genom att de företagit sig 
studier, och målmedvetet strävat efter en kvalificerad sysselsättning, inte döms av omgivningen 
på samma sätt som andra arbetslösa grupper? Kanske uppfattas respondenterna av omgivningen 
som strävsamma, och slipper därmed glirningar och antydningar som riskerar att i slutändan leda 
till skamupplevelser. Å andra sidan, är det möjligt, för att återkoppla till studiens metodavsnitt, 
att studiens metod som inneburit att alla intervjuer gjorts via Skype, vilket kan ha bidragit till att 
eventuella uttryck för skam gått oss förbi. 
 
Strandh (2000) visar i sin studie på arbetslöshetsförsäkringens skyddande effekt på 
långtidsarbetslösas mentala hälsa. Han påvisar att det ekonomiska behovet att ta sig ur 
arbetslösheten minskas, och därmed minskar också den ekonomiska stressen som han menar 
försämrar den arbetslöses psykiska hälsa. Resultatet i föreliggande studie har visat att tillgång till 
A-kassa, för de som haft denna förmån av respondenterna, haft en mildrande effekt på 
upplevelsen att vara tvingad att hitta en försörjning till varje pris. Det uttrycks från andra 
respondenter en stress över den rent ekonomiska situationen efter examen, där man som 
nyutexaminerad utan arbete är hänvisad till socialtjänsten eller familj för att klara överlevnaden. 
Resultatet visar tydligt samstämmighet med Strandhs (2000) fynd, om att tillgång till 
arbetslöshetsersättning lindrar den ekonomiska, och därmed psykiska stressen. Just akademiker 
är kanske i en extra utsatt situation efter examen. Under heltidsstudier kan hävdas att 
möjligheterna att kvalificera sig för A-kassa är mycket små. Får man då inte ett arbete efter 
examen hamnar man i en mycket utsatt ekonomisk situation. Frågan som verkar rimlig att ställa 
är då; varför finns inget skyddsnät för denna grupp? Antagligen kan detta förklaras genom att en 
numera föråldrad syn på den akademiska utbildningen, som innebär att denna typ av utbildning 
per automatik ger ett arbete efter examen.  
 
Förvisso kan vi säga detsamma om exempelvis gymnasiestudenter som inte heller kvalificerat sig 
för A-kassa. Dock är en viktig skillnad att som gymnasist har du alltid möjlighet att börja studera 
för att klara ditt uppehälle några år till, vilket som vi sett ofta är fallet. Som examinerad 
akademiker har du så att säga nått utbildningssystemets slutstation och måste själv hitta din väg 
och klara ditt uppehälle, om inte annat för att kunna betala tillbaka de pengar du lånat för att 
utbilda dig. Dessutom har akademiker, som vi sett, ofta tagit steget mot autonomi från 
föräldrahemmet, och då det sista steget mot fulländad självständighet inte kan tas, och man 
istället tvingas åter till föräldrahemmet vrids klockan tillbaka. Detta leder, som studien visat, till 
svåra konsekvenser. 
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En effekt av arbetslöshet som rimligtvis är mer eller mindre unik för akademiker är känslan av 
att ha blivit vilseledd, som tydligt kommer till uttryck i studien. Stojanovic (2001) har i sin studie 
av högutbildade upptäckt ett liknande mönster. Hon visar i sin studie uttryck för att de 
högutbildade är frustrerade över att inte bli insläppta på arbetsmarknaden, och en ånger efter att 
gjort en betydande tidsmässig och ekonomisk investering i en utbildning. Även uttryck för att 
just ha blivit vilseledda av utbildningssystemet framkommer i Stojanovic studie, då 
respondenterna i den studien menar att de inte fått den nyckel till arbetsmarknaden som de 
upplever att de blivit lovade. Även föreliggande studie har påvisat starka uttryck för mycket 
likartade upplevelser. Uttryck för att ha blivit vilseledda, och besvikelse över investeringar som 
inte givit de utlovade utdelningarna genom en kvalificerad anställning, är ett av vår studies mest 
framträdande teman. Att denna upplevelse framstår så tydligt i denna studie och i en annan av de 
få studier som gjorts på målgruppen arbetslösa akademiker och deras upplevelser av arbetslöshet 
pekar på ett behov av att undersöka denna, för akademiker, specifika upplevelse vidare. Således, 
många av arbetslöshetens effekter är likartade oavsett utbildningsnivå. De upplevelser som dock 
kan hävdas urskilja sig för akademiker är följande, upplevelsen av att vara vilseledd och 
akademikers speciella situation i förhållande till kvalifikation till A-kasseersättning.  

Studiens styrkor och begränsningar 
Eftersom studien har haft som syfte att utforska de upplevelser som är mest påtagliga av 
arbetslösheten hos akademiker, så har ingen ambition gjorts att förklara kausala samband. Till 
följd av detta ger studien inget resultat som visar att berövandet av de latenta funktionerna hos 
respondenterna är det som leder till sämre psykiskt välmående. Hade studien varit deduktiv, hade 
en mer ingående förklaring av effekterna av förlorade latenta funktioner varit möjlig. Studien är 
istället induktiv och explorativ, vilket hjälper oss att få en bredd i synen på vad som utmärker sig 
som de mest centrala upplevelserna av arbetslöshet hos målgruppen. Vi förklarar inte hur de 
latenta funktionerna påverkar, men vi kan förstå respondenternas upplevelse i ljuset av dessa 
funktioner. 
  
Det faktum att studiens resultat delvis överensstämmer mycket väl med tidigare kvalitativa 
studier som gjorts på högutbildade unga. Exempelvis upplevelsen av att vara vilseledd 
återkommer även i andra studier. Detta kan hävdas styrka studiens generaliserbarhet; att 
upplevelsen av att vara vilseledd skönjs vara specifik för högutbildade. 
 
En viss grad av teoretisk mättnad kan sägas ha uppnåtts i insamlingen av empiri. Många 
respondenter uttryckte, om än i annorlunda termer, liknande upplevelser av arbetslösheten. 
Eftersom frågorna varit öppna, och bjudit in respondenten att med egna ord beskriva hur denne 
upplever situationen som arbetslös, kan hävdas att studien har en hög validitet. Det som mäts är 
just respondentens egen upplevelse, vilket också är studiens syfte. Påverkan av respondentens 
utsagor har hållits på en minimal nivå genom att den teoretiska tolkningen av utsagorna 
huvudsakligen gjorts efter empirin samlats in. En svaghet med detta förfarande är att det inte ger 
möjlighet att gå på djupet i vissa av deras upplevelser. En svårighet är att de upplevelser som 
respondenterna inte valt att ta upp, inte fångats upp i studien. Ämnen som upplevs som 
tabubelagda kan ha missats på grund av detta tillvägagångssätt. Hade frågorna istället varit direkt 
kopplade till specifika upplevelser hade kanske även denna typ av upplevelser uppdagats. 
Dessutom, på grund av bristen på tidigare forskning om arbetslösa akademiker, bör studien ses 
som ett förarbete till fortsatta studier. På grund av detta var det omöjligt att veta vilka specifika 
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upplevelser som var centrala för akademiker, därmed krävdes öppna och förutsättningslösa 
frågor. 
 
Tidigare forskning om arbetslöshetens effekter har, såvitt vi sett, främst använt sig av teoretiska 
begrepp som specifikt baseras på arbetslöshetsstudier. Denna studie har däremot delvis haft en 
annan teoretisk förståelse i form av diskrepansteorin, som är en generell teori - inte bara avsedd 
för arbetslöshetsstudier. För att i analysen kunna förstå de mönster som framträdde ur empirin 
krävdes delvis en annan teoretisk källa än de mer vanligt förekommande teorierna. Detta innebär 
att denna studie har en delvis annorlunda förståelsegrund för den empiri som framkommit. För 
att ha en möjlighet att förstå vad, om något, som är specifikt för gruppen akademiker krävdes en 
kreativitet, en förmåga att tänka utanför ramarna. Hade empirin belysts enbart med vanligt 
förekommande teorier, eller studien haft ett helt deduktivt tillvägagångssätt, hade förmodligen 
viktiga specifika mönster för gruppen akademiker missats.  

Studiens praktiska implikationer och förslag till vidare forskning 
Som både tidigare forskning och den föreliggande studien visar; arbetslöshet är en 
problemalstrare som ställer till det för människan på alla tänkbara plan. Den påverkar förmågan 
att planera, att skaffa familj, att bli autonom, att köpa mat, att ha en hoppfull syn på framtiden, 
att strukturera sin vardag och så vidare. Resultatet visar att en ny grupp drabbas allt hårdare av 
arbetslösheten. Tidigare forskning finns knappt om gruppen akademikers upplevelser av 
arbetslöshet. Rimligen kommer denna grupp bli allt mer aktuell i exempelvis kontakten med 
socialtjänst, eftersom de bland annat utestängs från A-kasseersättning. Den förlegade synen att 
en akademisk utbildning är en garanti för att inte drabbas av sociala problem, att den innebär en 
klassresa, är inte längre aktuell. Verkligheten har förändrats, och studien visar att de negativa 
konsekvenserna av arbetslöshet i hög grad drabbar även akademiker. För att öka kunskapen om 
denna grupps specifika upplevelser och behov under arbetslösheten är denna studie en del i 
denna strävan. Som studiens resultat, och även tidigare forskning antyder, är problematiken för 
arbetslösa akademiker en mycket komplex problematik där orsakssambanden inte alltid är 
tydliga. Då denna studie inte klarlägger kausala samband kan ett förslag till vidare forskning vara 
att anta en kvantitativ forskningsansats riktad mot målgruppen för att tydligare klargöra 
kausaliteten mellan arbetslöshetens samt dess effekter och de individuella upplevelserna. 

Epilog 
“Every generation has its measure of outcasts. However, it doesn't happen often that the plight of being 
outcast may stretch to embrace a whole generation. Yet precisely that may be happening in Europe now” 
(Bauman, 2012a).  
 

Som vi sett i studien är det inte överdrivet att tala om en generation av utstötta ungdomar. En hel 
generation skall trängas på samma spöktåg, med förhoppningar och löften om att bli accepterade 
i samhället genom ett tryggt och kvalificerat arbete. Samtidigt hörs politiska förslag om att höja 
pensionsåldern hos de 40-talister vars pensionering skulle möjliggöra inträdet på 
arbetsmarknaden för många unga akademiker. Björklund (Folkpartiet, 2011) påstår att klassresan 
börjar i skolan. Faktum är, som vi sett, att klassresan görs inte genom utbildning. Idag är resan 
genom utbildningssystemet för många, som Beck (2000) säger nödvändig men inte tillräcklig. 
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När alla har en utbildning sätts åter klassmekanismerna i spel, den som känner de rätta 
personerna får jobbet. Ett citat som beskriver situationen på ett ganska bra sätt kan vara Matteus 
22:14, ”Många är kallade, men få utvalda”.  
 
Frågan är vad har denna utveckling för konsekvenser för dagens unga, och samhället i stort? Att 
högutbildade ungdomar inte kommer dit de blivit lovade har tveklöst konsekvenser både för 
samhället och för de ungdomar som inte släpps innanför dörren. Vari ligger den samhälleliga 
nyttan med att utbilda massvis av akademiker ut i ett arbetsliv som inte vill ta emot dem?  
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BILAGA 1. 
 
Frågeställning Tema Fråga 

- Vilka upplevelser har gruppen 
akademiker av arbetslöshet? 

Upplevelser och 
effekter 

-Hur påverkas ditt liv av att vara 
arbetslös?   
 
-Vilka av arbetslöshetens effekter 
upplevde du som mest påtagliga? 
           
- Hur påverkades din vardag? 
 
-Vad innebar det för dig och din 
situation att få jobbet du har idag? 
 
- Tror du att din upplevelse av 
arbetslösheten hade varit annorlunda 
om du inte haft en akademisk 
examen? 
 
- När det stod klart att du inte skulle 
få ett jobb - hur upplevde du det? 
Kan du beskriva känslorna? 
  
- Hur reagerade omgivningen när det 
stod klart att du inte skulle få ett 
arbete? 

- Vilka mål hade personen 
innan sin akademiska examen? 

Mål innan examen -Kan du säga någonting om hur det 
kom sig att du började studera till en 
akademisk examen?   
 
-Hur kommer det sig att du valde att 
studera just det, och just vid denna 
tidpunkt? 
 
-Hur tänkte du att ditt liv skulle se ut 
efter din examen? 
 

- Hur har målen förändrats under 
arbetslösheten, och hur förhåller 
sig akademikerna till detta? 

Mål under 
arbetslösheten 
 

- Hur såg du på framtiden när du var 
arbetslös? 
  
-När du var arbetslös, vad upplevde 
du var de största hindren för att nå 
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dit du ville? 

- Vilka hinder upplever 
akademikerna för att nå sina mål? 

Hinder för att nå de mål 
som fanns under 
arbetslösheten 

- När du var arbetslös, vad upplevde 
du var de största hindren för att nå 
dit du ville? 
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BILAGA 2. 
Vi är tre socionomstudenter som för närvarande skriver vår C-uppsats runt ämnet akademikers 
upplevelser av arbetslöshet. Undersökningens huvudfokus är att studera akademikers upplevelser av 
arbetslöshet och dess psykosociala effekter. 
 
Vi söker dig som antingen: 
- Efter att du tagit din kandidatexamen är, eller har varit ofrivilligt arbetslös under åtminstone tre 
sammanhängande månader under de senaste två åren. 
eller 
- Till följd av svårigheter att få ett arbete som motsvarar din examen, återgått till studier eller arbetat inom 
en okvalificerad sektor, under åtminstone tre sammanhängande månader de senaste två åren. 
 
och dessutom: 
- Har en examen som motsvarar kandidatexamen eller högre. 
- Är under 35 år. 
- Kan tänka dig att dela med dig av dina erfarenheter av arbetslöshet och dess effekter. 
 
Observera att du ej behöver vara arbetslös för att delta i studien. 
                                                              
Vad skall göras? 
En kvalitativ intervju kommer att genomföras utifrån ett antal teman kopplade till din upplevelse av 
arbetslöshetens effekter. Intervjun sker antingen vid ett personligt möte, via chatt, via Skype- eller 
telefonsamtal. Vi räknar med att intervjun kommer att ta ca 45-60 min att genomföra. 
 
Formen för genomförandet av intervjun samt tid och plats avgörs av dig. Vi ser helst att intervjun sker 
mellan den 19 och 30 november. 
                   
Forskningsetik i studien 
Naturligtvis är du fri att avbryta intervjun när som helst. Intervjun kommer att spelas in, för att skrivas ut 
och analyseras. Dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, och kommer ej röjas i studien 
eller på annat sätt föras vidare. Samtliga personuppgifter kommer vidare att anonymiseras. 
 
Informationen du lämnar kommer ej kunna härledas till dig. Information som ni lämnar kommer enbart 
användas i studiesyfte. 
                                         
 
Övrig information 
Som tack för ditt deltagande får den biobiljett. 
 
Kontakt 
Är du intresserad av att delta, skicka ett mail till akademikerarbetslos@gmail.com så hör vi av oss inom 
kort med mer information. Det går också bra att ringa till Jakob, 073-XXX XX XX. 
 
Tack på förhand!    
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