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Terese Larsson och Christian Smyth 
 
          
Studiens huvudsyfte var att undersöka upplevelsen av arbetslöshet och dess 

påverkan på individens psykiska välmående. Undersökningen avgränsades till 

att innehålla tre faktorer, vilka antogs, ha en avgörande betydelse för 

arbetslösas psykiska välmående. Dessa faktorer utgjordes av ekonomisk 

påfrestning, självkänsla och sociala relationer/stöd. Vidare undersöktes om 

kön, ålder och arbetslöshetens längd hade någon betydelse för psykiskt 

välmående. Enkät användes för att undersöka ovanstående. Antalet deltagare i 

studien var 62 personer vilka samtliga deltog på Arbets- och 

Utvecklingscenter (AUC) i Hyllie. Multipel regressionsanalys visade att hög 

ekonomisk påfrestning, låg självkänsla och svaga sociala relationer/stöd hade 

samband med lågt psykiskt välmående. Vidare visade regressionsanalysen att 

samband fanns mellan ålder och psykiskt välmående där yngre, 18-25 år, och 

äldre, 51 år och uppåt, hade sämre psykiskt välmående än de som var i 

åldersgruppen 26-50 år. Arbetslöshetens längd visade sig också ha betydelse 

för det psykiska välmåendet. De som varit arbetslösa mer än sex månader 

hade lägre grad av psykiskt välmående än de som varit arbetslösa kortare tid. 

Kön hade ingen betydelse för det psykiska välmåendet.  

 

Nyckelord: Arbetslöshet, självkänsla, ekonomisk påfrestning, sociala 

relationer/stöd och psykiskt välmående.  
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Introduktion 
Arbetet, arbetsplatsen och arbetskamrater har en central roll i många människors liv. Värdet 

av att ha ett arbete kan illustreras av följande citat, hämtat från Socialdemokraternas hemsida. 

”Allas rätt till arbete: Många saknar fortfarande arbete. Det är oacceptabelt. Att bli arbetslös 

är ett hårt slag för den som drabbas. Det är också ett slöseri med våra gemensamma resurser” 

(www.socialdemokraterna.se). Trots allas ”rätt” till arbete kvarstår det faktum att 5,4 procent 

av befolkningen i Sverige är öppet arbetslösa (SCB, september, 2005). Socialdemokraterna 

slår även fast att det är ett ”hårt slag för den som drabbas”, men på vilket sätt? I förestående 

uppsats har vi valt att studera denna grupp och några av de konsekvenser arbetslöshet för med 

sig. De faktorer som undersöks är ekonomins betydelse-, hur självkänslan påverkas-, sociala 

relationers betydelse- samt psykiskt välmående för arbetslösa.       

 

Arbetslöshet och samhället 
För att förstå konsekvenserna av arbetslöshet bör vi, i visst mått, även förstå det samhälle där 

den arbetslöse befinner sig. Detta eftersom, vem som skall betraktas som arbetslös, definieras 

av samhällets utveckling och den politik som förs (Hallsten, 1998). För att arbetslöshet skall 

kunna existera, krävs det en marknad där människor säljer sin arbetskraft. Arbetslösheten kan 

därför sägas ha växt fram i samband med industrialismen, även om det tidigare förekom, men 

då i betydligt mindre utsträckning, att människor sålde sin arbetskraft. När ekonomiska kriser 

inträffade under jordbrukarsamhället innebar detta inte att anställda på gården blev av med 

sina jobb, man fick i stället finna sig i en sämre kosthållning. Under industrialismen kunde 

ekonomiska kriser innebära att en del arbetare blev av med sina arbeten. Det skapades alltså 

en uppdelning mellan arbetande och icke arbetande. År 1870 var första gången som begreppet 

arbetslös, i officiellt sammanhang, användes i Sverige. Tidigare använde man sig av begrepp 

såsom lösdrivare, försvarslösa och sysslolösa som benämning för det vi idag kallar arbetslös. 

Bakgrunden till fattigdom och sysslolöshet antogs bero på individuella snarare än samhälliga 

orsaker. En uppfattning som i slutet på 1800-talet kom att revideras då allt fler röster höjdes 

för att arbetslöshet hade strukturella orsaker. Samhällsstrukturens betydelse för 

arbetslöshetens omfattning är fortfarande tydlig, vilket kan exemplifieras av skillnader mellan 

olika regioner, glesbygd och stad. Den öppna arbetslösheten i Sverige är, som tidigare 

påpekats, 5.4 procent. Individer som ingår i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder inkluderas 

inte i den öppna arbetslösheten. På så sätt spelar den politik som förs en avgörande roll för 

definitionen av vem som är att betrakta som arbetslös (Hallsten, 1998).   
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Arbetslösa – En heterogen grupp 
Jahodas (1982) studie om arbetslöshet och dess konsekvenser, ekonomiska och psykologiska, 

gjorda i Marienthal, Österrike, under depressionens 30-tal används än idag i 

forskningssammanhang. Jahoda tillsammans med Bakke och Lazarsfeld betraktas som 

föregångare vad gäller arbetslöshetsforskningen. Styrkan i dessa tidiga studier av arbetslöshet 

var att forskarna verkligen kom nära de arbetslösa och deras livssituation eftersom de levde 

tillsammans (Nordenmark, 1999). Styrkan i studien är också dess svaghet. Då urvalet i 

Jahodas studie inte är slumpmässigt och studien gjordes under en begränsad tid i ett specifikt 

område är det svårt att generalisera resultaten. Vidare så ger resultaten från studien ingen bild 

av hur olika grupper upplevde situationen, det vill säga, Jahoda förklarar inte om det förelåg 

någon skillnad mellan kvinnor och män, kort- eller långtidsarbetslöshet, unga och gamla, 

utbildning, etcetera (Nordenmark, 1999; Ezzy, 1993; Warr, 1996; Strandh, 2000). Att studien 

är gjord på 30-talet, i ett litet samhälle där relativ fattigdom och massarbetslöshet rådde, 

innebär naturligtvis att det finns skillnader jämfört med den situation arbetslösa i dagens 

samhälle upplever (Nordenmark, 1999; O’Brien, 1986). Det är dock inte skillnaderna utan 

snarare likheterna med senare forskning som gjort att Jahodas studier än idag upplevs som 

relevanta och användbara (Nordenmark, 1999).  

Enligt Strandh (2000) fördes under 1990-talet i Sverige debatten kring 

arbetslöshet utifrån två synsätt. Dels betraktades arbetet som vägen till självförverkligande 

och en viktig del av det sociala livet, det vill säga individens psykosociala behov, dels att 

arbetet enbart sågs som nödvändigt för försörjning, vilket svarade för individens ekonomiska 

behov. Vidare betraktades arbetslösa som en homogen grupp vars upplevelser var ungefär 

detsamma, hänsyn togs alltså inte till faktorer såsom ålder, etnicitet, hur länge personen i 

fråga varit arbetslös, vilket yrke personen hade innan den blev arbetslös etcetera. Att betrakta 

arbetslösa som en homogen grupp är felaktigt. Istället bör man enligt Strandh (2000) vara 

medveten om att erfarenheterna av arbetslösheten varierar. Strandh (2000) menar att 

arbetslöshet medför både psykosociala och ekonomiska besvär och att det inte går att beskriva 

arbetslöshet utan att nämna båda. Dessutom framhåller han att det finns skillnader i 

upplevelsen av de konsekvenser arbetslöshet medför, vilka kan förklaras av andra faktorer 

som finns inom gruppen arbetslösa. Exempelvis finns det ett kurvlinjärt samband mellan ålder 

och effekten av arbetslöshet, där yngre och äldre finner arbetslösheten mindre påfrestande än 

människor i medelåldern (Strandh, 2000).  
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Arbetslöshetens konsekvenser 
 

Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenserna av arbetslöshet är uppenbara. För de allra flesta innebär 

förlust av arbete att den ekonomiska situationen försvåras. Det gjorde den i allra högsta grad 

för arbetarna i Marienthal på 30-talet (Jahoda, 1982). De ekonomiska faktorerna påverkade 

även de psykologiska reaktionerna hos de arbetslösa, där Jahoda (1982) kunde urskilja fyra 

olika reaktionsmönster, arbetslösa vars moral förblev opåverkad, resignation, förtvivlan och 

apatiskhet. Den psykologiska reaktionen korrelerade med hur mycket ersättning individen 

erhöll, där de vars moral förblev opåverkad erhöll mest och de som reagerade apatiskt erhöll 

minst ersättning. Österrike hade vid denna tidpunkt ett ersättningssystem enligt vilket 

ersättningen sjönk med tiden. Jahoda (1982) beskriver vidare en process som de arbetslösa 

genomgick. Initialt hamnade individen i ett chocktillstånd som följdes av en viss återhämtning 

och anpassning till rådande situation, denna anpassning hotades dock när den ekonomiska 

ersättningen minskade och således försvårade för individen (Jahoda, 1982).  

Ekonomins betydelse, eller snarare avsaknaden av ekonomiska förutsättningar 

visade sig i Jahodas studier vara en avgörande faktor för individens välmående (Jahoda, 

1982). Dock bör vi vara medvetna om att förutsättningarna var annorlunda i 30-talets 

Österrike jämfört med dagens Sverige. I Sverige kombineras relativt generösa 

arbetslöshetsbidrag med aktiva arbetsmarknadsåtgärder (Strandh, 2000). Studier visar att 

ersättningssystemen är viktiga för att reducera den stress försämrad ekonomi är upphov till för 

gruppen arbetslösa. Ekonomisk stress kan även påverka den mentala hälsan och leda till 

nedstämdhet, ensamhet, huvudvärk, magbesvär och sömnbesvär. Graden av ekonomisk stress 

under arbetslösheten är också avgörande för hur allvarliga dessa besvär blir för individen 

(Strandh, 2000; Starrin et al 1995). 

 I dagens konsumtionssamhälle sker socialisering med vänner och bekanta på så 

sätt att det ofta innebär en kostnad. Därför kan avsaknaden av ekonomiska medel även 

påverka möjligheterna att medverka i olika sociala och kulturella aktiviteter (Jönsson, 2003; 

Strandh, 2000; Starrin et al, 1995). Ytterligare studier påvisar hur ekonomisk påfrestning och 

upplevda skamkänslor sammanfaller med upplevelsen av situationen som arbetslös. De 

individer som känner sig mest plågade av sin situation är också de som har sämst ekonomiska 

förutsättningar. Det motsatta gäller för de vars ekonomiska situation ej upplevs lika påtaglig, 

dessa kan istället gå igenom arbetslösheten relativt opåverkade (Jönsson, 2003). Ett resultat 

 3



som påminner om Jahodas (1982) studier, utförda 75 år tidigare, där de ekonomiska 

förutsättningarna korrelerade med individens psykologiska reaktion. 

 

Självkänsla 
Rosenberg (1965) definierar självkänsla som en positiv eller negativ inställning till ett 

specifikt objekt, nämligen, Jaget. Begreppet självkänsla har två betydelser. Dels huruvida 

individen anser sig vara bra eller dålig på saker och ting men också det värde han eller hon 

tillskriver sin person. Självkänsla innebär i stort individens respekt för sig själv. Individer med 

hög självkänsla ser inte sig själv som bättre än andra människor, men ser definitivt inte sig 

själv som sämre än andra. Tvärtom är det för människor med låg självkänsla. Dessa 

människor är missnöjda med sig själv, är självföraktande och har ingen respekt för det 

upplevda Jaget (Rosenberg, 1965). 

Rosenberg (1965) menar att Jaget och självkänsla delvis uppkommer ur 

upplevelsen av hur andra ser oss; “Our attitudes toward ourselves are very importantly 

influenced by the responses of others toward us” (sid. 13).  

Självförtroende och självkänsla påverkar varandra (Tengland, 1998). Individer 

med låg självkänsla får ofta lågt självförtroende i aktiviteter dessa engagerar sig i. På samma 

sätt medför ofta högt självförtroende, att anse sig själv vara bra på olika saker såsom arbete 

och skola, högre självkänsla. Viss grad av självkänsla och självförtroende är nödvändigt för 

den mentala hälsan och om självförtroendet går förlorat kan detta få konsekvenser som låg 

självkänsla och mental ohälsa (Tengland, 1998).  

 

Självkänsla - arbetslöshet 

Ezzy (2001) framhåller att självkänsla kopplat till arbetslöshet kan ta olika uttryck. Ezzys 

forskning bygger på intervjuer där individers berättelse om situationen som arbetslös är det 

centrala. De vars berättelse gav uttryck för det tidigare arbetet som något som skapade 

frustration, oro och depression var också de som beskrev arbetsförlusten som något positivt. 

Förlusten av arbetet betraktades som en vändpunkt, en befrielse från ett förtryckande och 

otillfredsställande arbete, till en möjlighet för individen att nå alternativa mål som värderades 

högre. Ezzy (2001) menar dock att anledningen till individernas välmående inte beror på att 

dessa funnit aktiviteter som motsvarar arbetets funktion. I stället finns förklaringen i 

individens berättelse, som inte går att skilja från tidigare upplevelser, vilka påverkar 

individens självkänsla. Individens tidigare upplevelser, stöd från anhöriga, en klar självbild 
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och en positiv uppfattning gällande framtidsutsikter möjliggör för individen att vidhålla en 

positiv inställning under arbetslösheten. För de individer som beskrev förlusten av arbetet som 

ett trauma och tiden därefter, som arbetslös, kännetecknades av känslor av tomhet och brist på 

struktur. Arbetslösheten blev således en källa till oro, bekymmer och depression eftersom 

individen hade svårt att finna mening i tillvaron. Återkommande för många av de intervjuade 

var en känsla av att de inte behövdes av samhället samtidigt som de kände ett ansvar att 

bidraga till samhället genom arbete. Arbetslösheten och att få återkommande avslag på 

arbetsansökningar skapade ytterligare känslor av att inte ha något värde i samhället. Vidare 

skildras upplevelsen av att inte kunna medverka, att inte kunna bidraga och att inte kunna 

uppfylla åtagande gentemot andra som problematisk vilket också resulterade i lägre 

självkänsla hos dessa individer (Ezzy, 2001). 

Jahoda (1982) menar att arbetslöshet resulterar i förlorad status och att 

individens identitet förändras. Något hon inte finner överraskande eftersom status och 

prestige, i det moderna industrialiserade samhället, definieras av allmänheten, i förhållande 

till vilket yrke individen innehar. Medan status är ett socialt fenomen som är förankrat i 

samhällets värderingssystem är identitet kopplat till personliga förställningar som refererar till 

individens självbild. Dock är status och personlig identitet sammankopplat, eftersom, det i 

samhället råder konsensus, om att individen genom sitt arbete erhåller sin status. Detta 

resulterar i att individen ser på sig själv, i enlighet med det synsätt allmänheten betraktar 

honom eller henne. Individens personliga identitet skapas således i samstämmighet med 

allmänhetens betraktelse (Jahoda, 1982).  

Warr (1996) anser att social ställning kan uppnås på tre olika nivåer, (a) Status i 

samhället, social klass och yrkesstatus; (b) Det anseende den lokala omgivningen tillskriver 

individen, exempelvis på arbetsplatsen där ett väl utfört arbete ger ökat anseende. (c) 

Personlig utvärdering efter genomförd uppgift och den betydelse individen tillskriver sin 

arbetsroll samt huruvida arbetet upplevs meningsfullt. I förhållande till dessa nivåer kan 

arbete, i varierande grad, ge ökad självkänsla (Warr, 1996).  

I dagens samhälle är det modernt med egenskaper som kan kopplas samman 

med stark yttre självkänsla såsom utseende, talang och framgång och människan drivs av 

prestationer snarare än att vara tillfreds med den vi är (Johnson, 2003). Människor betraktas 

utifrån vad de gör och inte utifrån hur de är. Att definieras som arbetslös eller 

långtidssjukskriven kan därför påverka självkänslan negativt (Johnson, 2003).  
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Sociala relationer/socialt stöd 
Corsini, Craighead och Nemeroff, (2001) definierar socialt stöd som de relationer med familj, 

vänner och andra människor som medför någon form av stödjande funktion. Dessa relationer 

resulterar i att individen känner sig älskad, uppskattad och värdefull. Det stöd som finns inom 

ett socialt nätverk sker som ett ömsesidigt utbyte av mellanmänskligt engagemang. Det har 

visat sig att individer med starkt socialt stöd lättare klarar av svåra situationer än de med 

mindre socialt stöd (Corsini et al., 2001).  

Vidare föreligger det skillnader både i vilken effekt socialt stöd ger, samt vilken källan 

till socialt stöd är, för olika individer, beroende av faktorer såsom ålder och kön (Corsini et 

al., 2001). Yngre människor har mer kontakt med vänner, medan äldre söker stöd i familjen. 

Tidigare studier har visat att kvinnor både ger och tar emot mer stöd än män, samtidigt som de 

uppvisar högre grad av psykisk oro (Corsini et al., 2001). 

Sociala relationer har hälsobefrämjande effekter då socialt stöd kan underlätta 

påfrestningar och minska stress (Hedin, 1994). I en studie av långtidssjukskrivna framkom att 

familj, släktingar och vänner, det privata nätverket, sågs som den grupp som ger mest stöd 

och på så sätt underlättar vardagen. Det privata nätverket ger olika former av stöd såsom 

instrumentellt stöd i form av ekonomisk hjälp, transporter och inhandlande av mat, men det 

kan också röra sig om umgänge och gemensamhet. Ett emotionellt stöd, där individen kan 

ventilera sina känslor samt få tröst och uppmuntran. Det stöd individen får från det privata 

nätverket grundar sig i långvariga relationer, där man känner varandra väl och upplever 

trygghet (Hedin, 1994). 

 

Sociala relationer/socialt stöd- arbetslöshet  

Industrialiserade samhällen beskrivs ofta som individualistiska något som Jahoda (1982) 

delvis vänder sig emot. Människan har ett starkt socialt behov vilket, till stora delar, går 

förlorat för arbetslösa. Vid sidan av familjen är det främst arbetsplatsen som tillgodoser 

människans behov av att befinna sig i en social kontext, där kollektiva mål överskrider de 

individuella. Att exkluderas från en större sammanslutning gör att individen känner sig socialt 

isolerad. Familjen kan inte ersätta behovet av att befinna sig i ett större socialt sammanhang. 

Delvis eftersom familjerelationen är mer känslomässigt beskaffad i jämförelse med de 

relationer individen har till sina kolloger på arbetsplatsen. Dessa relationer ger i stället 

möjlighet till informationsutbyte samt möjlighet till rationell bedömning av andra människors 

olika åsikter och livssyn. Det sociala behovet är, så klart, individuellt och i ett samhälle likt 

Marienthal, där massarbetslöshet rådde, befann sig många människor i samma situation varför 
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isolationen inte blev lika tydlig. I samhällen där arbetslösa lever tillsammans med människor 

som arbetar blir möjligheterna till social kontakt mindre och isolationen tydligare (Jahoda, 

1982).   

Enligt Warr (1996) är sociala och personliga kontakter av både kvantitativ och 

kvalitativ art viktiga för människans välbefinnande. Kvantiteten innebär behov av social 

interaktion och kontakten med andra men samtidigt möjlighet att få vara ensam när detta 

behövs. Med kvalitet menas starka sociala band, det vill säga goda och givande relationer, 

socialt stöd och givande kommunikation (Warr, 1996). 

 

Psykosocial hälsa 
Jahodas (1982) forskning utgick från att arbete tillgodosåg dels manifesta behov, det vill säga 

möjlighet till försörjning och ekonomisk trygghet, men att arbetet också innefattade latenta 

funktioner. Dessa var inte lika uppenbara men viktiga för det psykiska välbefinnandet. De 

latenta funktionerna Jahoda (1982) identifierat var tidsstruktur, socialt liv, aktivitet, status och 

identitet. Att vara utan arbete innebar att dessa funktioner inte kunde tillgodoses vilket ledde 

till försämrat psykiskt välmående (Jahoda, 1982). Ezzy (1993) menar att Jahoda har 

lokaliserat viktiga begrepp som kan tänkas påverka arbetslösa. Dock ger hon en något 

förenklad bild av arbetslösheten eftersom hon beskriver arbetslösa som en homogen grupp, 

vilka har samma behov och reagerar på samma sätt. Jahodas studier bortser från individen och 

dennes upplevelser av arbetslöshet. Ezzy (1993) menar även att Jahodas betraktelse av arbete, 

som något som alltid är bra för individen och dennes hälsa, i förhållande till arbetslöshet som 

det motsatta, är en felaktig bild. Att utgå från att arbetet och de arbetsförhållande, under vilka 

många människor i kapitalistiska samhällen utför sina arbeten, universellt skulle befrämja 

positivt psykiskt välmående bör ifrågasättas. Dessutom visar empiriska studier att individer 

som lämnar arbeten som upplevs som otillfredsställande och stressande ofta välkomnar 

arbetslösheten och upplever en förbättrad psykosocial hälsa (Ezzy, 1993) 

Warr (1996) har skapat den så kallade vitaminteorin. Denna teori bygger på att 

faktorer i människans omgivning är avgörande för dennes välmående (Warr, 1997). De 

faktorer Warr omnämner är: Möjlighet till kontroll, möjlighet att använda sina färdigheter, 

externt genererade mål, variation, tydlighet i omgivningen, tillgång till pengar, fysisk 

trygghet, möjlighet till sociala och personliga kontakter, en aktad social ställning (Warr, 

1996). Likt behovet av vitaminer för god hälsa, är människan beroende av dessa faktorer i sin 

omgivning för att uppnå psykiskt välbefinnande. Precis som brist på vitaminer kan leda till 
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ohälsa kan människan lida brist på eller få för höga doser, av de omgivande faktorerna (Warr, 

1997).  

Warr (1996) skiljer mellan välmående i det dagliga livet, och välmående kopplat 

till människors uppfattning av sig själva i förhållande till arbete (Warr, 1996). Kopplingen 

häremellan varierar. Medan vissa människor är beroende av att ha ett givande arbete för sitt 

övergripande välmående, kan andra må dåligt på arbetet men trots det känna välmående i det 

stora hela. Warr menar således att arbete och tillfredställelse i stort inte behöver vara 

synonymt (Warr, 1996). Det centrala är inte arbetet utan det är faktorer i omgivningen som 

bör uppfyllas för välmående. Något arbete i varierande utsträckning kan ge eller inte ge 

individen. Därför kan ett arbete med dåliga villkor (lågt vitaminintag) komma att vara mer 

skadligt än arbetslöshet. Beroende på hur vår omgivning ser ut och hur vitamintillgången är 

uppfyller ett arbete i varierande grad dessa faktorer. Detta kan ses som förklaring till varför 

somliga finner sig väl i arbetslöshet (Warr, 1997). 

 

Problemprecisering 
Vad tidigare forskning kring arbetslöshet visar är att en rad faktorer kan tänkas påverka den 

enskilda individen. De faktorer vi valt att fokusera på är ekonomi, självkänsla, psykisk hälsa 

och sociala relationer. Den ekonomiska aspekten av arbetslöshet är återkommande i flertalet 

studier och en uppenbar faktor som kan tänkas påverka individen. Att tvingas leva med 

begränsade ekonomiska medel i jämförelse med majoriteten av befolkningen torde innebära 

en påfrestning. I vår studie undersöks graden av ekonomisk påfrestning. En annan faktor som 

vi valt att undersöka är självkänsla, det vill säga hur individen uppfattar sig själv. Vi har i 

teoriavsnittet nämnt en rad omständigheter som påverkar självkänslan. Med detta som 

bakgrund antog vi att dessa skulle kunna inverka på arbetslösa individers självkänsla, varför 

vi valde att undersöka detta. Precis som ekonomins betydelse för arbetslösa är ohälsa/mental 

ohälsa frekvent återkommande i arbetslöshetsforskningen. Många studier visar att arbetslöshet 

påverkar individens hälsa negativt. Dock varierar graden av ohälsa och olika studier ger 

skiljda förklaringar till detta. I denna studie har vi även undersökt individens sociala 

relationer. Detta eftersom vi tror att de sociala relationerna kan reducera mental ohälsa då den 

ekonomiska påfrestningen kan bli mindre och att självkänslan kan stärkas av människor i 

individens närhet.     
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Syfte och frågeställning 
I denna uppsats ämnar vi undersöka upplevelsen av arbetslöshet utifrån ekonomisk 

påfrestning, självkänsla, sociala relationer och dess påverkan på psykiskt välmående. Vidare 

avser vi även att undersöka om skillnader föreligger i upplevelsen av ovan nämnda faktorer 

beroende av kön, ålder och arbetslöshetens längd. Utifrån syftet har nedanstående 

frågeställningar formulerats.  

 

• Hur påverkas det psykiska välmåendet av variablerna ekonomisk påfrestning, 

självkänsla och sociala relationer/stöd?  

• Finns de skillnader i det psykiska välmåendet beroende av ålder och kön? 

• Föreligger det skillnader beroende av kön, ålder och hur lång tid arbetslösheten pågått 

i förhållande till variablerna ekonomisk påfrestning, självkänsla och sociala 

relationer/stöd? 

• Har de som varit arbetslösa mer än sex månader sämre psykiskt välmående än de som 

varit arbetslösa kortare tid?   

   

Metod 

Deltagare 
Studiens deltagare utgjordes av arbetslösa som deltog på Arbets- och utvecklingscenter 

(AUC) i Hyllie. AUC är ett samarbete mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan och 

Malmö stad där syftet är att finna arbete, praktik eller utbildning för långtidsarbetslösa. 

Ungdomar, 20-24 år, betraktas som långtidsarbetslösa efter tre månader. Personer äldre än 24 

år betraktas som långtidsarbetslösa efter sex månader. Verksamheten prioriterar personer med 

utländsk bakgrund, som trots utbildning eller yrkeserfarenhet, är arbetslösa samt arbetslösa 

ungdomar (20- 24 år).  

Val av insamlingsplats gjordes efter samtal med länsarbetsnämnden som 

hänvisade till AUC:s enhetschef i Hyllie. Efter telefonsamtal med honom bestämdes datum då 

enkätundersökningen kunde äga rum. Sammanlagt tillfrågades 81 personer varav 68 valde att 

medverka i undersökningen, vilket innebär en svarsfrekvens på 84 procent. Det var ett bortfall 

på 13 personer där flertalet valde att inte medverka dag två. En orsak till detta kan vara att vi 

efter dag ett valde att informera deltagarna om enkäten via AUC:s Hyllie intranät. Sex enkäter 

var inte korrekt ifyllda och behandlades som bortfall. Anledningen till att dessa inte 
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behandlades som interna bortfall var att enkäterna saknade värde på ett flertal påstående. Att 

ersätta dessa med medelvärde skulle således ge ett felaktigt resultat.  

 

Procedur 
Under två dagar, en förmiddag och en eftermiddag, pågick insamlandet av data där samtliga, 

närvarande, deltagare tillfrågades personligen om att medverka i undersökningen. Varje 

deltagare fick en kort muntlig redovisning om bakgrunden till studien. De informerades 

samtidigt om att samtliga deltagare garanterades anonymitet och att medverkan var frivillig. 

Vidare informerades deltagarna att inlämnande av enkäten innebar samtycke att uppgifterna 

kunde användas i studien. Inlämnandet av enkäten skedde genom att deltagarna lämnade 

enkäten i en utställd låda som övervakades av oss personligen. De deltagare som medverkade 

andra dagen kunde dessutom, via intranätet, läsa kortfattad information om studien (se bilaga 

2 sid. 1). Därutöver gavs ingen ytterligare information. Efter enkäten lämnats ut kunde 

deltagarna själva bestämma när den skulle fyllas i. Det gavs således ingen tidsbegränsning 

men de flesta valde att starta omedelbart. Enkäten tog cirka 10-15 minuter att fylla i. 

Merparten av deltagarna befann sig i någon av datorsalarna och ifyllandet skedde vid den 

plats där de satt. Övriga befann sig i lokalens kafé.      

 

Instrument  
Enkäten bestod av fem delar: bakgrundsfrågor samt frågor rörande självkänsla, ekonomi, 

psykiskt välmående och sociala relationer/stöd (se biliga 2). Sammanlagt bestod enkäten av 

56 påstående. Självkänsla mättes med Rosenberg, Self-esteem scale (SES). I studien har self-

esteem översats till självkänsla. Instrumentet innehåller tio påståenden där svaren graderas i 

en fyrgradig skala, 1-4, Stämmer helt - Stämmer bra - Stämmer delvis - Stämmer inte alls. 

Respondentens svar summerades och placerades i index som sträckte sig från 10-40, där tio 

indikerar hög självkänsla och 40 indikerar låg självkänsla. För att genomföra detta fick 

påstående 2, 5, 6, 8 och 9 kodas om (se bilaga 2). Instrumentet har visat hög reliabilitet vid 

utförda tester, Cronbachs alfa har varierat mellan .77 -.88 (Rosenberg, 1965).  

Frågorna rörande ekonomi var hämtade från Ekonomi-skam modellen (Jönsson, 

2003). Den ekonomiska aspekten i modellen syftar till att undersöka inkomstens betydelse för 

individens levnadsstandard. Sammanlagt består ekonomisk påfrestning av fem frågor där 

samtliga frågor innehåller tre svarsalternativ. De fyra första frågorna besvaras med, Ja, flera 

gånger - Ja, någon enstaka gång – Nej. Den avslutande frågan besvaras med, Ja, utan 
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svårighet - Ja, men med svårighet - Nej. Genom att summera svarsalternativen skapades ett 

index 5-15, där 15 innebär hög ekonomisk påfrestning och 5 låg ekonomiska påfrestning. 

Fråga 1, 2, 3 och 4 kodades om (se bilaga 2). Modellen har använts vid ett flertal tillfällen av 

dess skapare och reliabiliteten har varit god, Cronbachs alfa .78 (Jönsson, 2003).  

General Health Questionnaire (GHQ) har skapats av Goldberg. 

Originalversionen innehöll ursprungligen 60 påstående, men det har även gjorts kortare 

versioner (Nordenmark, 1999). För att mäta psykiskt välmående användes GHQ-12, en 

version som innehåller 12 påstående. Svarsalternativen var de samma som vid SES. De 

påstående som kodades om var 2, 5, 6, 9, 10 och 11 (se biliga 2). Därefter var 

tillvägagångssättet detsamma som vid SES med den skillnaden att det index som togs fram 

varierade mellan 12-48, där högt medelvärde innebär nedsatt psykiskt välmående. GHQ-12 

har använts i flertalet studier och uppvisat hög reliabilitet Cronbachs alfa .86 (Isaksson, 

Aronsson, Bellaagh och Göransson, 2001).  

För att undersöka sociala relationer och socialt stöd användes Russell och 

Cutronas Social provision scale (SPS) (Cutrona et al, 1996). Instrumentet mäter både kvalitén 

och kvantiteten i sociala relationer där individen skattar det sociala stöd den mottager 

(Cutrona et al, 1996). Sammanlagt innehåller SPS 24 påstående och skalan har visat hög 

reliabilitet och validitet, alfa .92 (Cutrona et al, 1996). Samma fyrgradiga skala och 

svarsalternativ, som vid SES och GHQ-12, användes för SPS. Index skapades där varje 

deltagares värde hamnade mellan 24-96, där höga poäng indikerar brist på sociala relationer. 

För att kunna göra detta fick påstående 2, 3, 6, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 21, 22 och 24 kodas om 

(se bilaga 2). 

För att göra korrelationstest, regressionsanalys och t-test användes det statistiska 

programmet SPSS 12.0 (Djurfelt och Larsson, 2003; Brace, Kemp och Sneglar, 2003).   

 

Databearbetning 
Då arbetslösheten antas vara mindre påfrestande för yngre och äldre människor gjordes 

åldersvariabeln om till en binär variabel. Kategori ett (18-25 år) och kategori fyra (51 år och 

äldre) slogs ihop samt kategori två (26-35 år) och kategori tre (36-50 år). Vidare valde vi att 

göra om variabeln arbetslöshetens längd till en binär variabel där svarsalternativ ett behölls 

och alternativ två, tre och fyra slogs ihop. Denna indelning gjordes med anledning av att de 

som är över 24 år och varit arbetslösa mer än sex månader betraktas som långtidsarbetslösa 

enligt AUC och arbetsförmedlingen (www.ams.se).  

 11

http://www.ams.se/


För att undersöka om skillnader förelåg i hur arbetslösheten påverkat ekonomin, 

självkänslan och de sociala relationerna mellan män och kvinnor, ålder samt mellan de som 

varit arbetslös mindre än sex månader och arbetslös mer än sex månader gjordes t-test. 

Ytterligare ett t-test gjordes för att undersöka ålder och psykiskt välmående. 

Korrelationstest utfördes på de oberoende variablerna som skulle ingå i 

regressionsanalysen.  

Därefter gjordes en multipel regressionsanalys (entermetoden) där ohälsa var 

beroende variabel och ekonomisk påfrestning, självkänsla, sociala relationer var oberoende 

variabler. Därtill undersöktes om kön, ålder och arbetslöshetens längd hade något 

förklaringsvärde. Detta gjordes genom att låta faktorerna ingå som oberoende variabler i 

regressionsanalysen. Kön är en binär variabel och ålder och arbetslöshetens längd hade 

tidigare gjorts om till binära variabler och samtliga kunde därför ingå som oberoende 

variabler i regressionsanalysen.  Denna analys gjordes för att få klarhet i hur väl dessa 

faktorer kunde förklara ohälsa.  

  

Resultat 

 

Deskriptiv statistik 
Studien utgjordes av 49 procent kvinnor och 51 procent män.  I gruppen var 49 procent 18-25 

år, 19 procent 26-35 år, 26 procent 36-50 år och 11 procent 51 år eller äldre. För variabeln 

arbetslöshetens längd hade 45 procent varit arbetslösa mindre än sex månader och 55 procent 

sex månader eller mer. Nedan visas en tabell innehållande medelvärde, för 

undersökningsgruppen, av de faktorer som ingått i undersökningen. 

 
Tabell 1.   Beskrivning av medelvärde och standardavvikelse. (N=62) 
   Medelvärde Standardavvikelse 
 
Självkänsla   19.29 4.17 

Ekonomisk påfrestning  9.53 2.39 

Psykiskt välmående  23.77 6.91 

Sociala relationer  42.34 13.12 
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Medelvärdestest  
För att undersöka om skillnader fanns inom grupperna ålder, kön och arbetslöshetens längd i 

förhållande till självkänsla, ekonomisk påfrestning och sociala relationer gjordes t-test där 

medelvärde jämfördes. Vid test av medelvärdesskillnader mellan ålder och sociala relationer, 

självkänsla och ekonomi uppvisades inga signifikanta skillnader. T-test av 

medelvärdesskillnader mellan arbetslösa mindre än sex månader och arbetslösa mer än sex 

månader i förhållande till ekonomisk påfrestning, sociala relationer och självkänsla visade 

endast signifikant skillnad mellan längden på arbetslöshet och ekonomisk påfrestning (t = -

2.021, df = 60, p = .024, one-tailed). De som varit arbetslösa mer än sex månader visade något 

större ekonomisk påfrestning. Övriga variabler visade inga statistiskt signifikanta skillnader 

mellan grupperna. Ytterligare ett t-test gjordes för att undersöka om skillnader i upplevelsen 

fanns mellan kvinnor och män gällande ekonomisk påfrestning, självkänsla och sociala 

relationer. Testet visade inga signifikanta skillnader mellan medelvärdena.    

T-test gjordes även för att undersöka om skillnader fanns för ålder och psykiskt 

välmående. Genomfört t-test visade att det fanns signifikant skillnad mellan 

ålderskategoriernas medelvärde i förhållande till psykiskt välmående (t = 1.950, df = 60, p = 

.028, one-tailed). Ålderskategori ett (18-25 år och 51 år eller äldre) har lägre grad av psykiskt 

välmående i jämförelse med ålderskategori två (26-35 år och 36-50 år). 

 

 

Multipel regressionsanalys  
För att se vilka faktorer som påverkar psykiskt välmående gjordes en multipel 

regressionsanalys. Bivariata korrelationstest utfördes för att kontrollera att de oberoende 

variablerna inte inbördes korrelerade med varandra. Det högsta värdet var Pearson r .422 och 

därmed råder ingen multikolinearitet mellan variablerna. Regressionsanalysen visade att 

modellen var signifikant F6,55 =13.595, p<.001. I denna kan 55 procent av variansen i psykiskt 

välmående föras tillbaka till självkänsla, ekonomisk påfrestning, sociala relationer, 

arbetslöshetens längd, ålder och kön, Adjusted R Square = .55. Analysen visade statistiskt 

signifikanta samband mellan ekonomisk påfrestning och psykiskt välmående (Beta .10 

p<.05), självkänslan och psykiskt välmående (Beta .45 p<.001), sociala relationer och 

psykiskt välmående (Beta .31 p<.01), ålder och psykiskt välmående (Beta -.29 p<.01), 

arbetslöshetens längd och psykiskt välmående (Beta .21 p<.05), kön och psykiskt välmående 

(Beta -.07 p<.42). Detta innebär att de variabler som är signifikanta för modellen utgjordes 
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av; ekonomisk påfrestning, självkänsla, sociala relationer, arbetslöshetens längd och ålder. 

Dessa korrelerar, var och en för sig, med psykiskt välmående. Samtliga variabler, förutom 

ålder och kön korrelerar positivt med psykiskt välmående. Vidare visar analysen att kön inte 

är signifikant för modellen. 

 
Tabell 2.  Resultatet av multipel regressionsanalys där psykiskt välmående var          

beroende variabel (N=62) 
Oberoende variabel B SE B Beta 

Självkänsla  .75 .16 .45*** 

Ekonomisk påfrestning .30 .28 .10* 

Sociala relationer .16 .05 .31** 

Kön . -.97 1.48 -0.7 

Arbetslöshetens längd 2.86 1.29 .21* 

Ålder  -4.01 1.25 -.29**  

Entermetoden *** p <.001, ** p <.01, * p <.05.  

 

Resultaten visar att arbetslösa med högre ekonomisk påfrestning och lägre självkänsla 

uppvisar sämre psykiskt välmående. Sociala relationer inverkar på det psykiska välmåendet 

på så sätt att starka relationer ger bättre psykiskt välmående. Modellen visar även att de som 

varit arbetslösa sex månader eller mer visar sämre psykiskt välmående än de som varit 

arbetslösa mindre än sex månader. Analysen visar också att de inom ålderskategorin 18-25 år 

och 51 år och äldre visar sämre psykiskt välmående än ålderskategorin 26-35 år och 36-50 år.  

 

Diskussion 
 
Tidigare forskning visar att arbetslöshet medför en rad konsekvenser vilka påverkar individen. 

Såväl ekonomisk påfrestning, självkänsla och sociala relationer uppvisar samband med 

psykiskt välmående. Högre påfrestning på ekonomi, lägre självkänsla samt svaga sociala 

relationer ger sämre psykiskt välmående. Hur lång tid individen varit arbetslös visade sig 

också påverka det psykiska välmåendet. De vars arbetslöshet hade pågått i mer än sex 

månader uppvisar sämre psykiskt välmående. I motsats till tidigare forskning visar 

undersökningens resultat att gruppen 18-25 år och de äldre än 51 år har sämre psykiskt 

välmående än gruppen 26-50 år. Vidare visar resultaten att kön inte har någon betydelse för 

upplevelsen av arbetslöshet.  
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Ekonomisk påfrestning 
De ekonomiska förutsättningarna har i tidigare forskning framhållits som en avgörande faktor 

för arbetslösas psykiska hälsa (Jahoda 1982; Jönsson, 2003; Starrin et al. 1995; Strandh, 

2000). Jahoda (1982) kunde urskilja fyra reaktionsmönster vilka var sammankopplade med 

den ekonomiska ersättningen. Den ekonomiska ersättningen förhöll sig till den psykologiska 

reaktionen på så sätt att ju mindre ersättning som erhölls desto starkare reaktion uppstod 

(Jahoda, 1982). I Sverige finns relativt generösa arbetslöshetsbidrag för att underlätta för den 

som blir arbetslös (Strandh, 2000). Studier har visat att dessa ersättningssystem är viktiga för 

den mentala hälsan eftersom försämrad ekonomi kan vara en stressor som påverkar hälsan 

negativt (Strandh, 2000; Starrin et al., 1995). Denna studie visar, likt tidigare forskning, att 

ekonomisk påfrestning har samband med nedsatt psykiskt välmående. De med högre grad av 

ekonomisk påfrestning var också de som uppvisade sämre psykiskt välmående. Dock var 

sambandet något lägre än förväntat. Med bakgrund av att vi lever i ett konsumtionssamhälle 

där pengar har en betydande roll, inte bara för att upprätthålla en acceptabel levnadsstandard, 

men även för deltagande i sociala och kulturella aktiviteter (Jönsson, 2003; Starrin et al, 1995; 

Strandh, 2000) skulle man kunna anta att en pressad ekonomisk tillvaro också skulle ge starka 

samband med nedsatt psykiskt välmående.  Att inte få pengarna att räcka till har visat sig 

påverka den psykiska hälsan negativt, något studiens resultat förväntades återspegla tydligare. 

 I regressionsmodellen var ekonomisk påfrestning den faktor som hade lägst 

förklaringsvärde. Till exempel visade sig ålder och arbetslöshetens längd ha högre 

förklaringsvärde. En tänkbar förklaring, till det låga förklaringsvärdet, är de ersättningssystem 

som det svenska välfärdssystemet tillhandahåller. Syftet med ersättningssystemet är att 

underlätta den ekonomiska stress arbetslöshet medför (Strandh, 2000). Detta skulle således 

kunna förklara varför den ekonomiska påfrestningen inte var så påtaglig och varför faktorn 

utgjorde svag påverkan för den undersökta gruppens psykiska välmående. Det bör dock 

påpekas att de resultat som presenteras i studien inte kan avgöra hur stor den ekonomiska 

påfrestningen är för arbetslösa, inte heller låter resultaten avgöra om den ersättning arbetslösa 

tar emot är tillräckligt stor för att den ekonomiska påfrestningen inte skall ses som påtaglig. 

Däremot kan vi fastslå att det finns, om än svagt, samband mellan ekonomisk påfrestning och 

psykiskt välmående. 

Studien visar att det inte finns någon skillnad i upplevelsen av ekonomisk 

påfrestning bland kvinnor och män. Inte heller ålder har någon betydelse för hur ekonomiskt 

påfrestande situationen som arbetslös upplevs. Ett resultat som var något förvånande då de 

ekonomiska åtagandena ofta är större för människor i medelåldern än för yngre och äldre 
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människor. Tidigare forskning visar också att yngre och äldre i jämförelse med medelålders 

finner upplevelsen av arbetslösheten mindre påfrestande avseende psykosociala och 

ekonomiska besvär (Strandh, 2000). En möjlig förklaring till varför undersökningen skiljde 

sig från tidigare forskning gällande ekonomins betydelse i förhållande till ålder är att 

undersökningen innehöll relativt få deltagare.   

Resultaten visar även att de som varit arbetslösa i mer än sex månader upplevde 

större ekonomisk påfrestning än de som varit arbetslösa i mindre än sex månader. Detta kan 

tolkas som att den ekonomiska påfrestningen blir tyngre ju längre arbetslösheten pågår. 

 

Självkänsla  
Enligt Rosenberg (1965) påverkas individens självkänsla av hur denne upplever att 

omgivningen betraktar honom eller henne. Människor betraktas snarare utifrån vad de gör och 

inte hur de är vilket innebär att bli betraktad som arbetslös kan påverka självkänslan negativt 

(Johnson, 2003). Warr (1996) beskriver arbetet som en möjlighet att nå en social ställning 

som också kan ge individen bättre självkänsla. Jahoda (1982) menar att arbetsförlusten 

resulterar i förlorad status vilket också förändrar individens identitet. Individens självbild 

förändras enligt Jahoda (1982) vid arbetslöshet. Ovanstående forskning ger en bild av att 

arbetslöshet de facto påverkar självkänslan negativt. Resultaten som presenteras i denna 

studie beskriver inte om självkänslan är lägre för dem som är arbetslösa i jämförelse med dem 

som arbetar eller om självkänslan förändrats i samband med att arbetslösheten påbörjats. För 

att undersöka om skillnader i självkänsla finns mellan arbetslösa och människor som arbetar 

hade ytterligare en undersökningsgrupp fått ingå i studien. Begreppet självkänsla är nära 

förenat med självförtroende varför låg självkänsla även resulterar i lågt självförtroende i 

aktiviteter individen företar sig (Tengland, 1998). Tengland (1998) menar även att ett visst 

mått att självkänsla är nödvändigt för den mentala hälsan. Ezzy (2001) anser att självkänslan 

både kan stärkas och försvagas med anledning av arbetsförlust.  

 Resultatet för föreliggande studie visar att ett klart samband finns mellan 

självkänsla och psykiskt välmående.  Självkänsla var den enskilda faktor som hade störst 

förklaringsvärde för det psykiska välmåendet. De vars självkänsla var hög hade, precis som 

väntat, bättre psykiskt välmående. Resultatet verifierar således den slutsats Tengland (1998) 

för fram, att självkänsla är nödvändigt för det psykiska välmåendet. Vidare visar resultaten att 

det inom den undersökta gruppen finns varierande grad av självkänsla. Variationen kan inte 

förklaras av ålder, kön eller arbetslöshetens längd eftersom det inte finns någon skillnad inom 
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dessa grupper. Naturligtvis kan det finnas en rad faktorer som påverkar självkänslan. Ezzy 

(2001) lyfter fram att individens tidigare upplevelser och en positiv framtidstro kan stärka 

självkänslan varför somliga kan gå igenom arbetslösheten relativt opåverkade. Samtidigt går 

andra igenom arbetslösheten tyngda av att inte kunna bidrag till samhället genom arbete och 

att inte kunna uppfylla åtagande gentemot andra vilket istället resulterar i lägre självkänsla 

(Ezzy, 2001). Variationen i den undersökta gruppen skulle då, enligt Ezzys (2001) teori, 

kunna bero på vilka tidigare erfarenheter individen bär med sig samt vilka framtidsutsikter 

individerna anser sig ha.     

 

Sociala relationer/socialt stöd 
Jahoda (1982) framhåller att människan är en social varelse och ställer sig kritisk till 

beskrivningen av det industrialiserade samhället som individualistiskt. Visserligen kan en 

individualism existera, likt den Johnson (2003) beskriver, där ytliga faktorer såsom utseende, 

talang och framgång eftersträvas. Detta påverkar dock inte människans sociala behov (Jahoda, 

1982). Många människor i dagens samhälle får sitt sociala utbyte på arbetsplatsen. Vid 

arbetslöshet går denna sociala kontakt förlorad. I studier av långtidssjukskrivna var familj och 

vänner de som gav de sjuka mest socialt stöd och detta stöd grundade sig i starka och trygga 

sociala relationer (Hedin, 1994). Warr (1996) skiljer på kvantitet och kvalitet i sociala 

relationer. Att ha kvalitet i relationer menas att ha starka band med god kommunikation och 

socialt stöd (Warr, 1996). Gemenskapen i ett socialt nätverk beskrivs som ett utbyte mellan 

nätverkets medlemmar. I dessa relationer ger och får individen socialt stöd. Hur starkt detta 

stöd är har också visat sig påverka människors förmåga att klara av svåra situationer (Corsini 

et al., 2001). 

Undersökningen visar att sociala relationer påverkar det psykiska välmåendet då 

individer med starka sociala relationer uppvisar bättre psykiskt välmående än de med svagare 

sociala relationer. Utifrån den teori vi tagit del av kan detta förklaras av att individer med 

starka sociala relationer får stöd från omgivningen vilket medför ett bättre psykiskt 

välmående. Det sociala stöd individen får kan röra sig om ekonomisk hjälp som det Hedin 

(1994) benämner som instrumentellt, där bättre välmående uppnås genom att ens sociala 

relationer hjälper till för att underlätta den ekonomiska påfrestningen. Det kan också innebära 

att starka sociala relationer ger emotionellt stöd samt uppmuntran och på så sätt höjer 

självförtroendet och självkänslan. 
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Att familjen i detta sammanhang spelar en betydande roll framhålls av forskare 

(Jahoda, 1982; Hedin, 1994). Dock menar Jahoda att familjen inte kan ersätta det sociala 

behov som går förlorat vid arbetslöshet, då utbytet i arbets- och familjerelationerna skiljer sig 

åt (Jahoda, 1982). Arbetslösa individer med svaga sociala relationer får således inte 

tillräckligt stort socialt utbyte med familj och vänner och har heller inte möjlighet till den 

sociala kontakt ett arbete medför. Detta torde ge konsekvenser av lägre psykiskt välmående, 

vilket också resultaten i studien bekräftar.  

Det finns skillnader i hur människor använder socialt stöd. Exempelvis använder 

kvinnor i större utsträckning sitt sociala stöd än vad män gör (Corsini et al., 2001). I denna 

studie uppmättes inga skillnader mellan män och kvinnor och sociala relationer. Anledningen 

kan vara att behovet av socialt stöd och skillnader mellan könen är kontextbundet, det vill 

säga att skillnaderna finns beroende av situation och det behov av socialt stöd situationen 

kräver. Att inga skillnader uppmättes kan bero på att behovet av socialt stöd för arbetslösa är 

detsamma oavsett kön. Likaså visar resultaten att ålder inte har någon betydelse för sociala 

relationer. Tidigare forskning har visat att yngre människor tenderar att vända sig till vänner 

medan äldre finner stöd inom familjen (Corsini et al., 2001). I vilken utsträckning yngre 

människor vänder sig till vänner och äldre till familj har inte undersökts i denna studie men 

utifrån tidigare forskning och resultaten som presenteras skulle man kunna anta att det sociala 

stödet är likvärdigt oberoende av var det hämtas.    

 

Slutdiskussion 
Med bakgrund av de resultat vi funnit skapades en modell. Modellen syftar till att förtydliga 

faktorerna (ekonomisk påfrestning, självkänsla, psykiskt välmående och sociala 

relationer/stöd) och dess inbördes relationer i vår studie.  
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Figur 1. Modell av de undersökta faktorernas inverkan på psykiskt välmående.  

 

Modellen presenterar det resultat som den multipla regressionsanalysen visade. I modellen har 

det ej tagits hänsyn till ålderns och arbetslöshetens längds inverkan på psykiskt välmående. 

Detta då huvudsyftet var att undersöka de tre ovan nämnda faktorernas betydelse för psykiskt 

välmående.  

 Graden av självkänsla var den enskilda faktor som bäst kunde förklara det 

psykiska välmåendet. Näst högst förklaringsvärde hade sociala relationer och lägst 

förklaringsvärde hade ekonomisk påfrestning. Dock var samtliga faktorer signifikanta för 

modellen. De samband som modellen belyser är att hög ekonomisk påfrestning, låg 

självkänsla och svagt socialt stöd resulterar i lägre psykiskt välmående. Det motsatta gäller för 

låg ekonomisk påfrestning, hög självkänsla och starkt socialt stöd vilket ger högre psykiskt 

välmående.  

I modellen ges ingen förklaring till hur de oberoende faktorerna förhåller sig till 

varandra. En möjlig orsakskedja som förklarar varför vissa arbetslösa har bättre psykiskt 

välmående, är sociala relationers påverkan på självkänsla och ekonomisk påfrestning. Hedin 

(1994) menar att sociala relationer både kan fungera som instrumentellt och emotionellt stöd. 

Den ekonomiska påfrestningen kan alltså underlättas av familj och vänner då dessa kan hjälpa 

till vid brist på pengar. Enligt Rosenberg (1965) påverkas självkänslan delvis av hur individen 

uppfattar att andra människor betraktar denne. Att vara arbetslös torde, för flertalet, innebära 

 19



att självkänslan påverkas negativt (Johnson, 2003). De negativa känslor arbetslöshet kan vara 

upphov till kan reduceras genom att individen mottager en positiv bild av sig själv från 

omgivningen. Därför kan familj och vänner, med samtal och uppmuntran, stärka individens 

självkänsla. 

Eftersom resultaten av undersökningen inte kan verifiera att en specifik 

oberoende variabel påverkar de andra skulle sambandet mellan faktorerna kunna se 

annorlunda ut. Exempelvis skulle individens självkänsla kunna påverka dennes sociala 

relationer. Individer med hög självkänsla har ofta bra självförtroende (Tengland, 1998) vilket 

skulle kunna möjliggöra för dessa att skapa fler sociala kontakter. 

 Vid studier av arbetslöshet bör man vara medveten om att det inom gruppen 

arbetslösa finns skillnader i upplevelsen som kan förklaras av faktorer såsom ålder, kön, 

arbetslöshetens längd, utbildning (Ezzy, 1993; Nordenmark, 1999; Strandh, 2000; Warr 

1996). För ålder finns ett kurvlinjärt samband gällande ekonomi och psykosociala effekter av 

arbetslösheten (Strandh, 2000). Yngre och äldre människor tenderar att uppleva 

arbetslösheten som mindre påfrestande än de som befinner sig i medelåldern. I motsats till 

tidigare forskningsresultat visade yngre och äldre människor sämre psykiskt välmående i 

denna studie. Ett resultat som var överraskande och svårt att förklara. Eftersom 

undersökningen gjordes på relativt få deltagare bör resultaten tolkas försiktigt. Orsaken till 

detta motsägelsefulla resultat skulle kunna bero på att situationen för arbetslösa ungdomar har 

försvårats och att utsikterna för arbete är mindre för denna grupp. Ungdomars utanförskap på 

arbetsmarkanden ligger utanför denna studie varför ytterligare och mer omfattande studier 

krävs för att kunna bekräfta varför denna grupp har sämre psykiskt välmående.   

Arbetslöshetens längd visade att de som varit arbetslösa mer än sex månader 

uppvisade sämre psykiskt välmående. Detta resultat var förväntat. Flertalet studier beskriver 

arbetslösheten som påfrestande ur en rad hänseenden (Jahoda, 1982; Jönsson, 2003; Strandh, 

2000). Att då befinna sig i påfrestande situation under en längre period kan av naturliga skäl 

påverka det psykiska välmåendet.  

 

Metodkritik 
Antalet deltagare i studien var 62 personer. Samtliga studiens medverkande deltog i samma 

åtgärdsprogram i vilken placering hade skett beroende på vilken stadsdel den deltagande 

bodde i. Detta innebär att studiens deltagare kommer från samma stadsdel i Malmö. Det är 

således svårt att generalisera de resultat som uppkommit i studien. För att kunna generalisera 
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resultaten skulle undersökningsområdet utvidgas och inbegripa andra stadsdelar i Malmö. 

Vidare skulle studien kunna utvidgas och innefatta även andra städer i Sverige. 

Undersökningen skulle ha stärkts om deltagarantalet varit större. Dels då mindre skillnader 

hade blivit statistiskt signifikanta men också för att resultaten skulle ha upplevts som mer 

trovärdiga.  

 Vidare hade det varit av intresse att jämföra de arbetslösas resultat med en 

referensgrupp bestående av människor i arbete. Det hade då gått att uttala sig om skillnader 

mellan grupperna gällande ekonomisk påfrestning, självkänsla, sociala relationer och psykiskt 

välmående.   

 Vid utformandet av enkäten valde vi att direkt dela in ålder i olika kategorier. 

Detta var för att öka känslan av anonymitet för de medverkande. I efterhand insåg vi att ålder 

skulle ha varit en öppen fråga då detta hade gett oss fler tolkningsmöjligheter.  

 Enkäten torde ha hög validitet och reliabilitet då samtliga mätinstrument använts 

vid ett flertal tillfällen i annan forskning. Frågorna rörande ekonomisk påfrestning och GHQ-

12 har tidigare använts som mätinstrument vid arbetslöshetsforskning. Dock har ingen 

litteratur påträffats där Social provision scale och Self-esteem scale använts som 

mätinstrument inom arbetslöshetsforskningen vilket eventuellt kan påverka validiteten och 

reliabiliteten i denna studie.   

 

Slutsats 
En rad faktorer påverkar upplevelsen av arbetslöshet. Resultaten från studien har visat att 

ekonomisk påfrestning, självkänsla och sociala relationer påverkar det psykiska välmåendet. 

Dessutom uppmättes skillnader för ålder och hur lång tid arbetslösheten hade pågått i 

förhållande till psykiskt välmående. Vi är dock medvetna om att andra faktorer också 

påverkar upplevelsen av arbetslöshet.  

Att vara arbetslös och att av allmänheten bli betraktad som arbetslös påverkar 

självkänslan negativt (Jahoda, 1982; Johnson, 2003). Självkänsla var också den faktor som 

hade högst förklaringsvärde i regressionsmodellen i denna studie. Det skulle därför vara 

intressant att vidare undersöka hur självkänslan påverkas vid arbetslöshet och vad som går att 

göra för att stärka självkänslan och således förebygga psykisk ohälsa. Även ekonomisk 

påfrestning påverkar det psykiska välmåendet. Att försämra de ekonomiska villkoren för 

arbetslösa kan därför skapa sämre psykiskt välmående. Något som bör beaktas i dagens debatt 
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kring arbetslöshet, där minskad ersättning för den arbetslöse förs fram som ett argument för 

att skapa bättre incitament till arbetssökande.  

Vidare bör vi vara medvetna om att arbetet inte är en universell lösning för 

välmående. Ezzy (1993) lyfter fram att många arbeten upplevs som otillfredsställande och 

stressande och att arbetslösheten i vissa fall ses som en befrielse från något som upplevts som 

förtryckande. Warr (1997) menar att arbete och välmående inte nödvändigtvis är synonymt. 

Istället är det faktorer i omgivningen som ger förutsättningar för välmående. Något arbete i 

viss mån kan uppfylla.   
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Bilaga 1 
 

Dokumentation av informationssökning 
 
 
Databaser som användes var följande: Google, Elin, Libris, Malin, Lovisa. 
 
För att få uppslag kring vårt ämne gjordes olika sökningar via google där ordet arbetslös 

inkluderades. När vi sökte på ”arbetslöshet + identitet” fann vi en artikel Ekonomi-skam 

modellen och reaktioner på arbetslöshet publicerad i Socialvetenskaplig tidskrift nr 3 (2000). 

Författarna till artikeln (Bengt Starrin och Leif R Jönsson) hade publicerat en rad artiklar, 

böcker om konsekvenser av arbetslöshet. Genom att söka på författarnas namn via Malin 

hittade vi en avhandling som Leif R Jönsson hade skrivit Arbetslöshet, ekonomi och skam 

(2003). Via avhandlingens referenslista hittade vi en rad intressanta författare som forskat på 

det område vi avsåg granska. Genom att söka på författarnas namn och titel på boken eller 

artikeln de skrivit fann vi via Libris; Ezzy, D. (2001) Narrating Unemployment (2001), 

Jahoda, M. (1982) Employment and unemployment: a social-psychological analysis, 

Nordenmark, M. (1999) Unemployment, employment commitment and well-being – The 

psychosocial meaning of unemployment among Women and Men, O’Brien, G. E. (1986). 

Psychology of work and Unemploymen, Strandh, M. (2000). Varying Unemployment 

Experiences? The economy and mental well-being, Warr, P. (1996). Psychology at Work, 

Warr, p. (1997). Work, unemployment and mental health. Via Lovisa och sökning på “Social 

Science and Medicine” fann vi artikeln Unemployment and mental health: a critical review, 

Ezzy, D (1993). Här fann vi också Rosenberg, M. (1965). Society and the Adolescent Self-

image då vi sökte på namn och titel. Starrin, B., Beckman, A., Hagquist, C. & Rantakeisu, U. 

(1995) Tyngda av skulder – om att leva under ekonomisk stress, fann vi via sökning på 

”Starrin, B”. Vidare fann vi via Malin: Hallsten, L. (1998). Psykiskt välbefinnande och 

arbetslöshet – Om hälsorelaterade selektion till arbete. Sökord som användes var 

”arbetslöshet och hälsa”. Johnson, M. (2003). Självkänsla och anpassning, sökord 

”självkänsla”. Tengland, P-A. Mental Health; a philosophical analysis, sökord “mental 

health”. Hedin, U-C. (1994). Socialt stöd på arbetsplatsen vid sjukdom, sökord, ”socialt stöd”. 

För att få en definition av begreppet användes ett psykologiskt lexikon som hittades på 

Malmö stadsbibliotek. Via Elin fann vi artikeln Cutrona, C.E, et al (1996). Employment 

Status, Social Support and Life Satisfaction among the Elderly, då vi sökte på författarens 

namn. 
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Bilaga 2. 

 
 
 
Enkätundersökning 
 
 
Vi är två studenter från Högskolan i Kristianstad, Personal- och 

arbetslivsprogrammet. För närvarande skriver vi uppsats om människors 

upplevelse av arbetslöshet. Frågorna i enkäten behandlar självuppfattning, 

sociala relationer, ekonomi och hälsoaspekter.  

 

Samtliga deltagare i undersökningen garanteras fullständig anonymitet och 

materialet kommer enbart att behandlas av författarna till studien. Materialet 

kommer att presenteras så att det inte går att härleda till enskild deltagare.  

 

 

 

Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du frågor kring enkäten kan du kontakta Terese Larsson terla@home.se  
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Bakgrundsfrågor 
 
 
Ålder:   18-25 O 26-35  O 
 
  36-50 O 51 >  O
     
 
 
Kön:  Kvinna     O Man      O 
 
 
 
Boende          Ensam    O Tillsammans med O 
    annan/andra  
  
 
 
Utbildning:  Grundskola      O Gymnasium, 2 år     O 
 
  Gymnasium, 3 år  O Högskola/Universitet    O 
 
 
 
Tidigare   Ingen O < 1 år   O 
arbetslivserfarenhet:   

1-5 år O Mer än fem år O 
 
 
 
 
Hur lång tid har du varit  0-6 månader    O 6- 12 månader     O 
arbetslös 

1-2 år              O Mer än 2 år     O 
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Läs påståendet noggrant. Besvara följande påstående utifrån din upplevelse av dig själv under 
de senaste två månaderna. Markera det alternativ som passa bäst in på dig genom att sätta ett 
kryss i cirkeln. Markera endast ett svarsalternativ för varje påstående. Kom ihåg att detta inte 
är ett test och att det således inte finns ett rätt och riktigt svar.  

 
     Stämmer   Stämmer   Stämmer   Stämmer 
         helt            bra       delvis      inte alls               
                                    

 
1. På det hela taget är jag nöjd med mig själv         O               O          O      O     
 
2. Då och då tycker jag att jag är rätt värdelös        O              O          O      O          
 
3. Jag känner att jag har en massa goda                  O              O          O          O     
egenskaper 
 
4. Jag klarar av saker och ting lika väl som de       O                 O          O      O          
flesta andra människor 
 
5. Jag känner att jag inte har särskilt mycket att     O              O           O      O     
vara stolt över 
 
6. Ibland känner jag mig verkligen oduglig            O              O                O              O     
 
7. Jag känner att jag är en värdefull person,            O                O           O       O        
åtminstone lika mycket värd som andra 
 
8. Jag önskar att jag kunde ha mer respekt för        O                O           O       O     
mig själv 
 
9. När allt kommer omkring känner jag mig           O                O                O               O     
nog rätt misslyckad 
 
10. Jag har en positiv inställning till mig själv       O              O           O       O     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Påstående 2, 5, 6, 8 och 9 kodades om) 
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Läs påståendet noggrant. Besvara följande påstående utifrån din upplevelse av dig själv under 
de senaste två månaderna. Markera det alternativ som passa bäst in på dig genom att sätta ett 
kryss i cirkeln. Markera endast ett svarsalternativ för varje påstående. Kom ihåg att detta inte 
är ett test och att det således inte finns ett rätt och riktigt svar.  
 
 

   Stämmer     Stämmer   Stämmer   Stämmer 
       helt              bra       delvis       inte alls                 
                                

 
1. Jag kan koncentrera mig på vad jag gör            O                  O           O       O
    
2. Jag har svårt att sova p.g.a. problem och           O              O           O               O     
svårigheter 
 
3. Jag känner att jag spelar en betydelsefull          O                  O           O       O 
roll för andra 
 
4. Jag känner mig kapabel att fatta beslut              O              O           O       O
    
5. Jag känner mig väldigt pressad                          O                  O           O       O     
 
6. Jag kan inte klara av de dagliga                         O              O           O       O     
problemen 
 
7. Jag kan uppskatta det positiva i tillvaron          O              O           O       O     
 
8. Jag kan ta itu med svårigheter                           O                  O           O       O     
 
9. Jag känner mig olycklig och nedstämd             O                  O           O       O     
 
10. Jag har känt att mitt självförtroende har          O                 O           O       O     
minskat 
 
11. Jag har tänkt på mig själv som en                    O                 O           O       O     
betydelselös person 
 
12. Jag har känt mig ganska lycklig                      O                  O           O       O     
på det hela taget 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Påstående 2, 5, 6, 9, 10 och 11 kodades om) 
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Läs påståendet noggrant. Besvara följande påstående utifrån din upplevelse av dig själv under 
de senaste två månaderna. Markera det alternativ som passa bäst in på dig genom att sätta ett 
kryss i cirkeln. Markera endast ett svarsalternativ för varje påstående. Kom ihåg att detta inte 
är ett test och att det således inte finns ett rätt och riktigt svar.  

 
 
Stämmer        Stämmer   Stämmer   Stämmer 

                  helt                bra       delvis       inte alls 
  
 
1. Jag har människor i min närhet som jag kan     O                  O           O       O        
 vända mig till vid behov 
 
2. Jag upplever att jag inte har några nära             O                  O           O       O     
personliga relationer 
 
3. Jag har ingen jag kan vända mig till när jag      O              O           O       O     
känner mig stressad 
 
4. Det finns personer som är beroende av hjälp    O              O           O       O     
från mig 
 
5. Jag har människor i min närhet som                   
uppskattar samma sociala aktiviteter som            O              O           O        O     
jag gör 
 
6. Andra människor ser mig inte som                   O                   O                O                O     
kompetent                                                                 
 
7. Jag känner mig personligt ansvarig                  O                    O           O         O     
för någon annan människas välmående 
 
8. Jag känner mig som en del av en grupp           O                     O           O         O     
människor som delar mina värderingar  
 
9. Jag tror inte andra människor uppskattar         O                O           O         O     
mina färdigheter och förmågor 
 
10. Om jag fick problem, skulle ingen                O                       O           O         O     
hjälpa mig 
 
11. Jag har nära relationer som ger mig              O                       O           O         O     
känslomässig trygghet och välmående 
 
12. Det finns någon jag kan prata med om         O                        O           O         O     
viktiga beslut  
 
13. Det finns omgivningar där min                     O                 O           O         O    
kompetens och färdighet erkänns 
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14. Jag har ingen att dela mina intressen            O                 O             O                 O 
och bekymmer med          
  
 
15. Det finns ingen som verkligen är                  O                 O           O          O     
beroende av mig för sitt välmående 
 
16. Jag har någon jag litar på och som jag kan    O                 O           O          O     
vända mig till vid problem 
 
17. Jag har känslomässiga band till                      O                 O           O          O     
åtminstone en annan människa 
 
18. Det finns ingen jag kan förlita mig på,           O                      O             O                  O   
för att få hjälp, när jag verkligen                             
behöver det 
 
19. Det finns ingen jag kan vända mig till          O                 O           O           O     
och prata med angående mina problem 
 
20. Det finns människor som uppskattar            O                 O           O           O     
mina talanger och färdigheter 
 
21. Jag känner brist på närhet till annan             O                        O           O           O     
människa 
 
22. Det finns ingen som tycker om att göra        O                        O           O           O     
samma saker som jag gör 
 
 
23. Det finns människor jag kan lita på              O                 O           O           O     
vid krissituation 
 
24. Det finns ingen som är beroende                 O                         O           O           O     
av min omsorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Påstående 2, 3, 6, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 21, 22 och 24 kodades om) 
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Läs frågorna noggrant. Besvara frågan genom att ringa in det svarsalternativ som passar bäst 
in på dig. Kom ihåg att detta inte är ett test och att det således inte finns ett rätt och riktigt 
svar.  
 
 
 
1. Har du sedan du blev arbetslös tvingats sälja ägodelar för att klara av dina utgifter? 
 

Ja, flera gånger Ja, någon enstaka gång Nej 
 
2. Har du sedan du blev arbetslös tvingats att pantsätta ägodelar för att klara av dina utgifter? 
 

Ja, flera gånger Ja, någon enstaka gång Nej 
 
3. Har du sedan du blev arbetslös tvingats låna pengar för att klara dina utgifter? 
 

Ja, flera gånger  Ja, någon enstaka gång Nej 
 
4. Har det sedan du blev arbetslös hänt att du inte har kunnat betala räkningar i tid, på grund 
av att du inte haft pengar? 
 

Ja, flera gånger Ja, någon enstaka gång Nej 
 
5. Om du plötsligt skulle hamna i en oförutsedd situation, där du på en vecka måste skaffa 
fram 14 000 kr, skulle du då kunna klara detta? 
 

Ja, utan svårighet Ja, men med svårighet  Nej 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fråga 1, 2, 3 och 4 kodades om) 
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