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Abstract

Statistiskt sett finns ett överväldigande samband mellan arbetslöshet och lägre välbefinnande. Inom 

det goda arbetets förställningsvärld betraktas detta som ett resultat av en brist på arbetets 

nyttigheter. Vid sidan av förlorade inkomster antas sådant som försvagad tidsstruktur, passivisering 

och isolering förklara sambandet. Syftet med denna uppsats är att utforska frivillig arbetslöshet för 

att med utgångspunkt i denna göra en kritisk granskning av tidigare teoretiska försök att förklara 

arbetslöshet som det goda arbetets frånvaro. Utifrån femton intervjuer med människor som kan 

kallas frivilligt arbetslösa konstrueras tre idealtyper: den instrumentella, den individualistiska och 

motståndet. Begreppen beskriver tre förhållningssätt till arbete och arbetslöshet men relateras också 

till tidigare karriärer, försörjning, identiteter och dagliga rutiner. Ur arbetssamhällets perspektiv är 

frivillig arbetslöshet visserligen en orenhet och för inblandade parter krävs ibland viss diskretion, 

men samtidigt tyder resultaten på att den frivilliga arbetslöshetens arbetsmoral knappast är unik. 

Studien synliggör missuppfattningar och fördomar hos idéer om det goda arbetet i allmänhet och 

Marie Jahodas teori om arbetets latenta funktioner i synnerhet.

Nyckelord: Frivillig arbetslöshet, arbetslöshet, det goda arbetet, arbetsmoral, Marie Jahoda

Abstract

There is an overwhelming correlation between unemployment and low well-being. In academic 

research and public discourse, the general explanation is that the unemployed person lacks some 

properties of being employed. Apart from missing an income, a deteriorated time structure, 

inactivity and isolation are often mentioned. The purpose of this essay is to explore voluntary 

unemployment and by that critically scrutinize previous attempts to conceptualize unemployment as

the mere absense of employment. Out of fifteen interviews with people who can be regarded as 

voluntarily unemployed, three ideal types were constructed: the instrumentalist, the individualist 

and the resistance. These concepts refer to general approaches to work and unemployment but are 

also related to previous careers, ecomomic provision, identity and daily routines. From the 

perspective of a Swedish labor society, voluntary unemployment is an impurity and the interviewees

admit some secrecy is necessary. This, however, does not mean they have a separate work ethic. 

Special attention is payed to misconceptions and prejudices in the notion of  'the good work' and 

Marie Jahoda's theory of the latent functions of employment.

Keywords: Voluntary unemployment, unemployment, 'the good work',  work ethics, Marie Jahoda
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Inledning

”Det är lite grand ett hån mot oss eller mot den som är arbetslös att tro att man föredrar a-kassa 

framför lön, det är ingen som gör det”. 

   Bakom dessa ord står f.d. LO-ledaren Wanja Lunby-Wedin, som kritiserade dåvarande borgerliga 

regerings nedskärningar i a-kassan (Dokumentärfilm 2015). Retoriken bygger på det goda arbetets 

ideologiska föreställningsvärld, där arbetet står för något i sig värdefullt och arbetslöshet betraktas 

som det godas frånvaro. Att någon skulle välja arbetslöshet framför lön är ett påstående som tycks 

falla på sin egen orimlighet. Bland dem som genom sänkta ersättningsnivåer vill stärka 

incitamenten till arbete (som det brukar heta) betraktas arbetet inte nödvändigtvis som mindre 

välgörande (Paulsen 2015:153f), ekvationen är bara lite omständligare: eftersom det är bra för 

människor att jobba så bör så många som möjligt göra det, och då får ändamålet lov att helga 

medlen, vilket innebär försämrade arbetslöshetsvillkor.

   Men bakom den politiska retoriken urskiljer sig empiriskt testbara påståenden: finns det verkligen 

ingen som föredrar a-kassa framför arbete? Vad är det i så fall de föredrar? Är det rimligt att 

begreppsliggöra arbetslöshet som det goda arbetets frånvaro? Ytligt sett har det goda arbetets 

försvarare arbetslöshetsforskningen på sin sida. Som kommer framgå av nästa kapitel finns ett 

överväldigande statistiskt samband mellan arbetslöshet och ohälsa. Inom det goda arbetets 

föreställningsvärld är både förklaringen och utgångspunkten att den som är arbetslös saknar arbetets

nyttigheter. Förutom sämre hälsa är passivisering och tidsparadoxen välkända problem. Det 

sistnämnda syftar på problemet att arbetslöshet resulterar i långtråkighet snarare än en känsla av 

ledighet. Den arbetslösa tiden är dokumenterat svåranvänd. 

   Om teorier med utgångspunkt i det goda arbetet är riktiga så blir den frivilliga arbetslösheten 

överhuvudtaget svår att förstå. Med Lundby-Wedin får man anta att ingen vill leva så. Men om 

frivillig arbetslöshet faktiskt finns, hur ska vi förstå den? 

   Frivillig arbetslöshet är ett fenomen i legitimitetens tussmörker. Den utgör en orenhet för 

lönearbetet som samhällsordning, där försörjning villkoras med beredvilligheten att ta ett jobb och 

det goda arbetets ideologi låter påskina att folk i gemen vill arbeta eftersom det är bra för dem. Som

en konsekvens av detta görs ibland försök att fånga arbetsovilja i termer av missanpassning, dåligt 

självförtroende och grupptryck från andra vanartiga krafter. Men skiljer sig den frivilligt arbetslöse 
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från hur folk är mest? Möjligheten finns att dessa människor bara tar de sociala och materiella 

smällarna av en allmänt utbredd arbetsmoral1. 

   Frivillig arbetslöshet är ovanlig i arbetslöshetsforskningen, och ingen tidigare studie tycks ha 

designats för att låta denna grupps erfarenheter bidra till förståelsen av vad arbetslöshet är eller lyft 

upp dessa erfarenheter som teoretiskt intressanta fall av arbetsvilja. Den forskning som i enstaka fall

visar på en ofarlig arbetslöshet tenderar sitta fast i det goda arbetets föreställningsvärld, med 

resultatet att den som inte lider helt enkelt förklaras hantera arbetslöshetens underförstått inherenta 

problem på ett framgångsrikt sätt. Den begreppsliga ramen är riggad för att förminska den 

teoretiska, politiska och moraliska betydelsen av arbetsovilja. Avsikten med denna uppsats är att 

ändra på det.

Syfte

Denna uppsats har ett utforskande syfte att genom kvalitativa intervjuer närma sig frivillig 

arbetslöshet och bilda en förståelse för vad detta fenomen handlar om. Under antagandet att den 

faktiskt finns är den övergripande frågeställningen hur ser den frivilliga arbetslösheten ut? 

Ambitionen är att förklara denna tillvaros konkreta beståndsdelar – vilka dessa personer är, vad de 

håller på med, varför de gör det och vilka problem de stöter på – för att med utgångspunkt i den 

frivilligt arbetslösa vardagen belysa forskningens bild av och teoretiska förståelse för arbetslöshet 

och arbetsmoral från ett nytt håll.

Disposition

Nästa kapitel börjar i en beskrivning av lönearbetet som samhällsordning och en diskussion om 

frivillighet i förhållande till officiella definitioner av arbetslöshet. Med utgångspunkt i 

institutionsbegreppet diskuterar jag sedan det goda arbetets ideologi med dess moraliska 

dikotomier, samt deras påverkan på både arbetslösas livsvillkor och arbetslöshetsforskningen. I 

andra halvan av kapitlet presenteras två teorier som kommer ha stor betydelse för analysarbetet: 

Jahodas latenta funktioner och statuspassage. Slutligen diskuteras alienation och ett par begrepp 

under paraplyet postfordistisk arbetsmoral.

   Metodkapitlet lägger stor vikt vid epistemologi och uppsatsens kritiska kunskapsintresse, vilket 

motiveras av de problem som arbetslöshetsforskningen lider av. 

   I fjärde kapitlet besvaras frågeställningen hur den frivilliga arbetslösheten ser ut genom att 

resultaten presenteras i form av tre idealtyper: den instrumentella, den individualistiska och 

1 I litteraturen används ofta begrepp som arbetsengagemang eller på engelska non-financial employment commitment 
och work involvement. I denna uppsats används växelvis arbetsmoral och arbets(o)vilja. 
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motståndet. Dessa utmärks av distinkta karriärer och framtidsplaner, ekonomiska förhållningssätt, 

vardagsliv och bedömningskriterier för arbete. Gemensamt för alla är att de utgör en ordningens 

orenhet, vilket måste hanteras. Jag avslutar med empiriska exempel på konflikten mellan det goda 

arbetets moral och de instrumentella och individualistiska normsystem som präglar den frivilliga 

arbetslösheten.

   I femte kapitlet fördjupas analysen teoretiskt. Idealtyperna placeras i en möjlig historisk kontext 

och resultaten prövas mot vad som kunde förväntas utifrån den teori som presenterades i kapitel 2. 

Diskussionen utgår till stor del från Jahodas teori, som kritiseras på flera punkter, men andra 

arbetslöshetsstudier används också för att belysa resultaten.
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Teori och tidigare forskning

Avsikten med detta kapitel är att lägga en empirisk och teoretisk grund till uppsatsens problem. Jag 

börjar i en beskrivning av lönearbetet som ordning och försöker att med hjälp av offentlig statistik 

ringa in fenomenet frivillig arbetslöshet. Därefter följer en diskussion av arbetet som institution och 

konsekvenserna av det abstrakta arbetsbegrepp som hör till denna institution.

   Frivillig arbetslöshet som sådan har varit osynlig i litteraturen, men det lilla som skrivits lyfts 

fram samtidigt som problemen i denna forskning kritiskt granskas.

   Ett nyckelbegrepp i denna uppsats är det goda arbetet, föreställningen om arbetets nyttigheter. 

Ofta tas förekomsten av arbetslöshetsohälsa till intäkt för att denna föreställning är riktig. Jag 

ifrågasätter denna forsknings förhastade slutsatser och presenterar den mest välanvända av de 

teorier som utgår från det goda arbetet: Marie Jahodas latenta funktioner. Ett teoretiskt alternativ 

utgörs av statuspassage. Avslutningsvis presenteras tre begrepp som kommer användas i analysen: 

instrumentalism, individualism och alienation.

Lönearbetet som ordning

Det är lönearbetet, inte marknadsekonomin, inte den politiska demokratin, inte familjen, som

konstituerar den samhällsform vi lever i. Lönearbetet har undan för undan blivit alltmer

dominerande som produktionsform och som social struktur och som överordnad ideologi. Men

samtidigt framträder alltmer tydligt de inre motsättningarna och paradoxerna i lönearbetet som

samhällsform (Christensen 1983).

Att lönearbetet konstituerar vår samhällsform betyder att det utgör själva navet i samhällets 

organisering. Det yttrar sig bl.a. i hur olika sfärer, under historiens gång, har börjat organiseras 

enligt dess principer. Barn uppfostras av anställda förskollärare, idrottare anställs av klubbar och 

kultur utövas av kulturarbetare. Arbetet utgör dessutom den primära fördelningsnyckeln för välstånd

och den ekonomiska differentiering som skapas i arbetet uppfattades tillräckligt legitim för att enligt

inkomstbortfallsprincipen reproduceras i socialförsäkringarna (Åmark 2005).

   Figuren nedan är hämtad från SCB:s arbetskraftsundersökningar och ger en översikt över denna 

ordning. 
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Figur 1. Den kategorisering som används vid statistiska arbetskraftsundersökningar.

Den primära indelningen görs mellan de som är arbetskraft och de som inte är det, i nästa steg till 

vänster mellan de som har arbete och de som saknar det. Kategorierna längs figurens högra linje har

också sin bestämda relation till arbete. Sjuka och pensionerade är de med legitima skäl att avstå, 

heltidsstuderande förbereder sig (idealiskt) för att bli en kvalificerad del av arbetskraften. Dessa 

kategorier är, med Lyttkens begrepp, sociala karantäner (Lyttkens 1985:236), ”rum” där de som inte

arbetar befinner sig och i vilka de utsätts för en särskiljande behandling. En ordning upprätthålls 

genom social kontroll, genom att folk intar vissa roller och agerar som rollen föreskriver, i arbete 

och i karantän. ”Det hjälpande skiktet” kallar Lyttkens de yrkesgrupper som ombesörjer den 

formella sidan av kontrollen genom att t.ex. utbilda, omskola och ställa upp villkor för 

karantänernas invånare samt att reglera gränserna mellan arbete och karantän.

    Till varje karantän hör en specifik del av detta skikt: till skolan lärarna, till fängelset 

kriminalvårdarna och till arbetslösheten bl.a. arbetsförmedlarna. Uppgiften att förmedla jobb 

handlar just om gränsreglering, att få tag på en arbetsgivare som kan ta sig an den arbetssökande 

och reintegrera denna i samhället, medan arbetsförmedlarens andra uppgifter handlar om kontroll 

inom karantänen, om att t.ex. ”sysselsätta” (Paulsen 2015).

   Som framgår av figurens kategori ”övrigt” finns inte desto mindre sprickor i ordningen, folk som 

saknar lämplig bestämning. Där finns de som inte låter sig klassificeras så lätt och därför inte utsätts

för någon särskiljande praktik. Därmed inte sagt att de är oproblematiska ur det hjälpande skiktets 

perspektiv. Ett begrepp som NEETS (unga som varken arbetar eller studerar/not in employment, 
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education or training) speglar dels vissas brist på systemisk identitet (de har fått en rent negativ 

definition) dels behovet av att täta läckorna, att konstruera ett beforskningsbart kunskapsobjekt mot 

vilket åtgärder kan föreslås. Såhär kan det låta i en statlig utredning (SOU 2013:74):

Det är utredningens uppfattning att fler unga som varken arbetar eller studerar bör få stöd i 

övergången mellan skola och arbetsliv. För att kunna erbjuda sådant stöd bör fler vara i 

kontakt med Arbetsförmedlingen. Utredningen har konstaterat att långt ifrån samtliga berörda

är i kontakt med myndigheten. Utredningen bedömer att detta är ett problem (s. 16). [...] Ingen

ung människa ska få falla mellan stolarna. (s. 55)

Citatet beskriver det hjälpande skiktets förhållande till ordningsstörande kategorier. Som särskilt 

angelägen beskrivs den bristande kontakten med berörd myndighet, alltså bristande formell 

kontroll. Att falla mellan stolarna är ett uttryck för att ordningen inte kan hantera dessa existenser, i 

välviljans namn måste de hjälpas upp på den ena eller andra. Avsikten här är inte att recensera 

utredarnas välvilja (det hjälpande skiktet är med nödvändighet välvilligt då det monopoliserar över 

själva definitionen av social välvilja), utan att genom en analogi med de unga, som fått mer 

uppmärksamhet, peka på den frivilliga arbetslöshetens status i arbetssamhället. Frivillig 

arbetslöshet, oviljan att ta ett lönearbete, får betraktas som ytterligare en sådan ordningens spricka. 

Den som varken arbetar, vill arbeta eller har legitima skäl att låta bli spelar uppenbarligen sin 

föreskrivna roll på fel sätt.

Definitioner

Som arbetslös räknas formellt den som vid ett givet tillfälle är utan arbete men som har sökt de 

senaste fyra veckorna och som kan börja arbeta inom fjorton dagar (Arbetskraftsundersökningarna 

2014a:9). Ett kriterium är alltså personens intentioner. Saknas dessa intentioner så existerar 

personen inte som annat än ”övrig”. Min definition av frivillig arbetslöshet bygger inte på SCB:s. 

Som frivilligt arbetslös räknas i denna uppsats den som inte har ett arbete och som heller inte är 

studerande, pensionär eller sjuk, men som medvetet avstår från att försöka avsluta 

arbetslöshetsperioden.2 Medvetet avståndstagande är i sin tur ett subjektivt definierat begrepp vilket 

innebär att det avgörande är upplevelsen av frivillighet. Personens chanser att faktiskt få ett arbete 

är ur definitionssynpunkt irrelevant. Definitionen är avpassad efter uppsatsens intresse för 

arbetsmoral och avsikten är inte att närmare kommentera det både filosofiskt och sociologiskt svåra 

begreppet frivillighet eller att i detalj undersöka informanternas arbetsmarknadsmöjligheter.

2 Av teoretiska skäl har jag försökt utesluta personer som är mycket rika och därför inte behöver arbeta, liksom 
hemarbetande som försörjs av en lönearbetande partner, då förutsättningarna för dessa personer är något annorlunda.
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   Definitionen är  däremot konsekvent med den forskningstradition som kan sammanfattas i termen 

det goda arbetet, vars utgångspunkt är att arbete innehåller några för människan typiskt goda 

egenskaper.  Arbete behandlas kort och gott som en variabel och det är det ”bristen på arbete” som 

förklarar både uppkomsten av arbetslöshetsohälsa och den frustration som får människor att söka 

jobb. Genom att i denna studie utgå detta abstrakta arbetsbegrepp och definiera arbetslöshet som 

arbetets frånvaro oavsett personens intentioner, så uppstår möjligheten att empiriskt pröva 

rimligheten i arbetslöshetsfältets mest erkända teori: Jahodas latenta funktioner. Om det, som 

Winkelmann och Winkelmann säger, är ”jobblöshet som gör det” (1998:6), så är det också rimligt 

att basera arbetslöshetsdefinitionen på just jobblöshet.3 För att pröva rimligheten i sådana 

påståenden måste även den frivilliga arbetslösheten inkluderas, och den gör det möjligt att 

undersöka både arbetslöshetsohälsa och arbetsmoral ur ett hittills oprövat perspektiv.

Utbredning

Var finns då de frivilligt arbetslösa och hur många är de egentligen? Enligt den definition som gavs 

ovan kan de återfinnas på flera platser i systemet. De arbetar inte, men till kategorin ”i arbete” 

räknas även de som blivit ”sysselsatta” i t.ex. lönebidragsverksamhet. Dessa ingår samtidigt i en 

social karantän definierad enligt sin särskiljande praktik och bör därför inte betraktas som 

lönearbetande (ibland räknas detta som dold arbetslöshet (Ljungqvist & Sargent 2006)). Två av 

mina informanter hörde till denna kategori och jag valde att inkludera dem då de själva uppfattat sig

som frivilligt arbetslösa och kontaktat mig efter att ha läst en annons. Bland faktiskt lönearbetande 

finns per definition inga frivilligt arbetslösa, men bland de som är ”i arbete” kan det alltså finnas en 

del. Förekomst i kategorin ”heltidsstuderande” kan heller inte uteslutas, det är möjligt att där finns 

de som egentligen inte studerar men som skrivit in sig av ekonomiska skäl, eller för att slippa vara 

”öppet arbetslösa” (Alvesson 2011). Bland ”pensionärer” finns per definition inga (denna karantän 

har helt uteslutits), men möjligtvis bland ”sjuka”, inklusive ”sjukpensionärer”. Om personen själv 

bedömer att den kan arbeta och använder sjukskrivningen som en förevändning att inte arbeta så är 

den frivilligt arbetslös. Enligt en i och för sig huvudlös uppskattning är en övervägande del av de 

sjuka och förtidspensionerade i själva verket dolt arbetslösa, och den totala arbetslösheten, öppen 

plus dold, uppgår till fjorton procent av befolkningen (Ljungqvist & Sargent 2006, Spector 2014)4.

3 Detta val är konsekvent med all teori om arbetslöshet. De teoretiska definitionerna refererar inte till de senaste 
veckornas sökbeteende eller beredvilligheten att arbeta. Att vissa kvantitativa studier använder registerdata som 
baseras på SCB:s definitioner betyder inte heller att det är specifikt de i registren som är mest intressanta, de är bara 
lättast åtkomliga och tillräckligt överlappande med arbetslöshet som teoretiskt begrepp.

4 Problemet är uppskattningens antagande att sjukskrivningsnivåer inte kan variera med ett förändrat arbetsliv, alla 
sjukskrivningar och förtidspensioneringar utöver 1974 respektive 1963 års nivåer betraktas som felkategoriseringar. 
Men rent teoretiskt kan det förstås inte uteslutas att det bland de ”sjuka” kan finnas någon frivilligt arbetslös.
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   Bland de som enligt SCB:s definition är arbetslösa finns en del frivilliga (varav några ingår i detta

material). En sjättedel av de officiellt arbetslösa i Tyskland varken söker eller har för avsikt att ta ett

jobb, medan ytterligare en fjärdedel inte söker men kan tänka sig att jobba (Chadi 2010). För 

Storbritannien finns uppgifter om ca tio procent (Dunn 2014:19).

   Men den huvudsakliga kategorin för frivillig arbetslöshet är sannolikt ”övriga”. ”Övrigas” andel 

av befolkningen 20-64 år uppgår till drygt 3 procent, och omkring 17 procent av dem utanför 

arbetskraften. SCB redovisar några huvudsakliga grupper för kategorin: ”hemarbetande” (nästan 

bara kvinnor) , ”lediga”, ”latent arbetssökande” och ”övriga övriga” (Arbetskraftsundersökningarna 

2014d tabell 16). Dessa underkategorier är baserade på vad telefonintervjuernas respondenter själva

betraktar sig som (Arbetskraftsundersökningarna 2014c:47) vilket bjuder in till viss godtycklighet. 

Den hemarbetande är ibland ledig och den lediga städar väl emellanåt, vad som får den ena att svara

si och den andra så vet vi inte. Begreppet ”latent arbetssökande” är också problematiskt. Det 

används om personer som ”velat och kunnat” arbeta, men inte sökt jobb 

(Arbetskraftsundersökningarna 2014a:9). Som kommer framgå av denna uppsats är viljan att arbeta 

en mångdimensionell entitet, att ”latent arbetssökande” är en träffande beskrivning av de som svarar

”jag vill” i en telefonintervju är inte säkert. Denna kategori innehåller förmodligen en hel del 

frivilliga. 

   För att sammanfatta är det ganska svårt att uppskatta den frivilliga arbetslöshetens utbredning. Det

rör sig inte om någon särskilt stor del av befolkningen, men den är heller inte försumbar. Begreppet 

frivillighet är inte så exakt definierat att det håller för statistisk analys, men väl för ett kvalitativt 

utforskande av vad det innebär att vara det. 

Arbete som institution

Lönearbete är en institution, inte en syssla. Det innebär att arbete ofta inte har någon innehållslig 

definition, utan konstitueras av sin form (Paulsen 2010:13). En institution är ett vanemässigt 

handlande som inblandade aktörer ömsesidigt typifierar (de har en gemensam uppfattning om vad 

de håller på med, de ”arbetar”) varigenom varje roll tillskrivs ett bestämt handlingsmönster (Berger 

& Luckmann1998:69f). Det är eftersom arbetet är en institution, inte en syssla, som städa kontor 

och åka till månen båda kan kallas arbete. Ett viktigt institutionellt inslag är arbetstiden. 

   I de flesta historiska samhällen har upplevelsen av tid inte skiljts från olika sysslor. Det var först 

med klockan och dess tillämpning inom industrin som tiden blev abstrakt och började gå helt 

oavsett vad man gjorde med den. Det är detta abstrakta tidsbegrepp som gör tiden till en resurs som 

kan nyttjas effektivt, och idéer som att slösa med, spara in eller få tiden att gå framträder 

(Thompson 1967, Fuehrer 2010: kap 2). Ett uttryck för det institutionella, abstrakta arbetet och den 
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abstrakta tiden, är ”tomt arbete”, människor som är på jobbet utan att jobba (Paulsen 2013). Ett 

annat uttryck för arbetets starka institutionella, abstrakta form, är att arbetets innehåll underordnas. 

Det är viktigare under vilka former ett arbete utförs än att det utförs (Christensen 1983:18). Många 

moraliska omdömen fälls också med hänvisning just till arbetets legitima former, snarare än dess 

innehåll. Att arbetet är svart, kollektivavtalsvidrigt, utförs av oauktoriserad personal eller innehåller 

delade turer är frågor som rör formen.

   Utan detta institutionella arrangemang blir vissa arbetslöshetsproblem otänkbara. Fritid och 

ledighet är exempelvis kategorier som förutsätter arbete. En konsekvens är att fritid ofta uppfattas 

som något man gör sig förtjänt av (Fuehrer 2010:52). Den som inte jobbar kan därför ha svårt att 

uppskatta sin obundna tid, som varken känns eller kallas ledig (Andersson 2003, Engbersen et al 

2006, Fuehrer 2010, Jahoda et al 2014, Nyman 2014). Begreppet sysslolöshet fungerar på samma 

sätt. Oavsett vad den arbetslöse rent konkret gör så finns risken att det inte räknas (Andersson 

2003).

   Förståelsen av detta abstrakta arbetsbegrepp är av stor betydelse. Förutom att flera av 

arbetslöshetens problem har sin upprinnelse i det, så har det haft stort inflytande på teoribildning om

arbete och arbetslöshet när det operationaliseras till den oberoendevariabel som påstås förklara 

arbetslöshetsohälsa.

Arbetsplikt

Institutioner kräver legitimitet, detta gäller inte minst för institutioner som upptar en helt 

dominerande ställning i samhällslivet (Berger & Luckmann 1998:111). En viktig del av 

arbetsideologins historia, det värderingssystem som får arbete att framträda som rimligt, rationellt, 

rättfärdigt eller bra i största allmänhet, har sedan reformationen varit pliktprincipen (Paulsen 2010, 

se även Weber 1978). I klartext lyder budordet, enligt Bauman: ”du ska fortsätta att arbeta även om 

du inte förstår vad det kan ge dig som du inte redan har eller inte anser att du behöver mer. Att 

arbeta är bra, att inte arbeta är dåligt”. Den underförstådda premissen är att bara det arbete som 

erkänns av arbetsgivare har det rätta moraliska värdet (Bauman 1998:13) Pliktprincipen, arbetets 

moraliska självändamålsenlighet, utgår alltså från abstrakt arbete – sådant som utförs inom de 

institutionella ramarna.

   Pliktprincipen har historiskt använts för att konstruera kategorierna ”förtjänt” och ”oförtjänt”. Den

som inte ser tillräckligt redo ut att ta ett jobb, förtjänar varken inkomst eller värdighet (Andersson 

2003, Bauman 1998). Fundamentet i denna ideologi är själva arbetsviljan. I svåra tider med få 

vakanser är det begripligt att alla inte arbetar, men historiskt (Andersson 2003) och i vår samtid 

(Paulsen 2015:157) har pliktprincipens försvarare ändå uppskattat gesten att man står med spade i 
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hand. Offentliga inrättningar har sedan länge villkorat försörjning med olika ”sysselsättningar” 

(Lundh 2010, Ohlsson & Olofsson 1998), men förtjänthetsproblemet uppstår inte bara där. Att folk 

skäms för att de är arbetslösa (Rantakeisu 2002, Jönsson 2003) eller att vissa inte kan visa för 

omgivningen att de gillar det (Andersson 2003) betyder att pliktprincipen också ställer till det i den 

arbetslöses nära omgivning. 

Reifiering: det sunda förnuftets arbete

Institutionen har emellertid bäst chanser att klara sig om den inte behöver något uttalat försvar utan 

tas för självklar. Rationella argument kan alltid bemötas med andra rationella argument, medan det 

som sorterar under sunt förnuft inte ens blir föremål för diskussion. Begreppet reifiering beskriver 

hur i grunden sociala konstruktioner får en status av naturlig självklarhet. Ordningen framträder 

som given, ej förhandlingsbar (Berger & Luckmann 1998: 106ff). Under historiens gång har nya 

komponenter av arbetet introducerats och reifierats, vilket syns i hur frågan om vad som varit 

förhandlingsbart omformulerats över tid. Följande exempel är inte uttömmande utan försöker 

illustrera poängen.

   Under den tidiga industrialismen gällde den stora frågan om arbetstid inte hur lång arbetsdagen 

skulle vara, utan om den abstrakta tidsnormen överhuvudtaget skulle gälla. Först i en ”andra 

generation” hade den abstrakta tiden accepterats, och förhandlingen gällde hur stor del av dagen 

arbetet skulle pågå (Thompson 1967)5. På samma sätt försköts under reifieringsprocssen den 

centrala maktfrågan om vem som skulle kontrollera och planera arbetets mål och medel till en fråga 

om hur hög lönen kunde bli (Bauman 1998). Vid 1900-talets mitt började vissa krav ställas på att 

arbetet också måste vara ”utvecklande” (Allvin 1997, Allvin et al 2006:139). Det grundläggande 

institutionella arrangemanget pålas på så sätt djupare och den ordning som ansågs vara orsaken till 

fördumning eller utsugning tas för självklar. Krav på bättre villkor hanteras som teknikaliteter inom 

ramen för den givna strukturen. Inom denna ”endimensionella” orientering görs typiskt missnöje 

med arbete till en fråga om arbetsmiljö (Paulsen 2010, Marcuse 1991) och tillgången på 

arbetstillfällen blir det enda rimliga sättet att hantera den förmodade fara som följer med 

arbetslöshet (Björk 2012, Gorz 1999, Lyttkens 1985). 

   Att dygnet kan delas in i arbetstid, fritid och den mindervärdiga arbetslösa tiden, att det är 

nyttigare att att arbeta än att ligga på soffan, att det är moraliskt självändamålsenligt att arbeta, att 

fördelning av välstånd bör ske genom lön och i andra hand till den som visar att hon vill men inte 

kan jobba, är så kallade självklarheter i ett välordnat arbetssamhälle. Den frivilliga arbetslösheten 

utgör inte bara ett hån mot pliktprincipen, den ställer också frågor. Hur framhärdar de när inte bara 

5 Det förkom att förmän tog ifrån arbetare deras klockor för att så att säga monopolisera över tiden. Ett annat knep var
att manipulera fabriksklockor så att raster förkortades och arbetsdagar förlängdes (Thompson 1967).
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det ekonomiska systemet utan också sunt förnuft-mässiga moraliska dikotomier och själva 

språkbruket är emot dem?

Okonventionell arbetslöshet i litteraturen

Den övergripande frågeställningen hur den frivilliga arbetslösheten ser ut innehåller ett antagande, 

att den faktiskt finns. Antagandet vilar på att den har dokumenterats i tidigare studier. Däremot har 

den aldrig lyfts upp för ordentlig diskussion och dess betydelse för teorier om arbetslöshet och 

arbetsmoral ignoreras. Följande avsnitt är ett försök att utvinna det lilla som syns av den 

arbetslöshet som inte präglas av konventionella antaganden om arbetslöshetens problem. 

Nedanstående avsnitt är fyllda av frågor. Avsikten med dessa är inte att förvirra, utan att ge en 

känsla för de problem som kategorin frivillig arbetslöshet skapar i forskningsfältet. Dessa frågor 

kan förstås som analytiska preciseringar av den övergripande ”hur ser den frivilliga arbetslösheten 

ut?” och av syftet att undersöka den teoretiska betydelsen av frivillig arbetslöshet som motiverar 

denna uppsats.

   Dunn (2014) är den enda studie jag funnit som använder begreppet frivillig arbetslöshet6, men han

undersöker framförallt om den finns och huruvida kräsenhet ifråga om jobb påverkar 

arbetslöshetens längd, inte vilka dessa personer är och vad de håller på med. 

   Den teoretiska ignoransen för frivillig arbetslöshet yttrar sig i att det här och där i 

arbetslöshetslitteraturen förekommer personer som av allt att döma tycker om att vara arbetslösa, 

utan att detta görs till föremål för analys. Ett exempel är när Nyman (2014:53) citerar den unge 

Mikael som inte vill jobba utan hellre vara ledig ett par månader – men vad handlar det om? Varför 

vill han inte? Vad ska han göra istället? På samma sätt ger Andersson (2003) exempel på folk som 

trivs, men de teoretiseras bara som motståndare till den hegemoniska arbetslöshetsdiskursen. Är det 

den bästa karakteriseringen?

   Vid sidan av ignoransen har ett grepp varit att beskriva dem som inte vill jobba som ett undantag. 

”Alternativa” (Dunn 2014) och ”avvikare” (Therborn 1995) kan de kallas. De ”alternativa” är ofta 

utbildade och har svårt att förstå andra arbetslösa som t.ex. lider under tidspardoxens långtråkighet. 

Men varför kalla dem ”alternativa”? Utan egentliga skäl utdefinieras de som en udda klick utan 

släktskap med majoritetssamhället och dess underförstått höga arbetsmoral. De görs till några 

andra, som inte har med saken att göra.

Den trivsamma typen

6 Frivillig arbetslöshet har också en nationalekonomisk betydelse av det samtidigt finns arbetslöshet och vakanser 
(Jahoda 1992b).
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Med ett undantag har ingen studie fokuserat på endast den grupp som är av intresse i denna uppsats.

Däremot finns det ett antal studier som analyserar arbetslöshet i allmänhet och beskriver de som 

trivs som en särskild typ av arbetslösa. ”De autonoma” (i viss mån även ”entreprenörerna” och ”de 

beräknande”, Engbersen et al 2006), ”omfokuserarna” (Starrin & Larsson 1987), ”avvikarna” 

(Therborn 1995) och ”de alternativa” (Dunn 2014) är delvis överlappande kategorier av människor 

som verkar trivas. Studierna ger en inblick i den trivsamt arbetslösa världen, men ett problem för 

mina syften är att analyserna utgår från arbetslöshet i allmänhet, vilket begränsar vad som sägs om 

den frivilliga och trivsamma. Med upprättandet av sådana typer är det troligt att skillnaderna och 

gränserna mot andra typer av arbetslöshet förstärks medan skillnader inom gruppen tonas ner. Det 

”typiska” är själva resultatet. Genom att designa denna uppsats för att studera endast denna grupp 

möjliggörs förhoppningsvis en fördjupad förståelse av vad som slätas över när det typiska 

framhålls. Det typiska som brukar nämnas är att personerna inte fäster något större värde vid att få 

ett nytt jobb och att de gör annat än arbete som de tycker är viktigt.

   Det designmässiga undantaget utgörs av Fryer och Paynes (1984) studie av ”proaktiva” 

arbetslösa. Där formar dock själva urvalskriteriet (hög aktivitetsgrad) studien så att en på förhand 

utvald egenskap antas vara den viktiga och själva förklaringen till att de trivs. Aktivitet kan vara 

viktigt vid frivillig arbetslöshet, men Fryer och Payne ger egentligen inget svar på det då de inte har

något att jämföra med. 

   Resultatet av ignoransen för okonventionell arbetslöshet och att den rätta designen aldrig 

tillämpats är att vi vet mycket lite om frivillig arbetslöshet.

Arbetslöshetens svarta diskurs

Anderssons (2003) friläggning av arbetslöshetsdiskursen visar hur många av de kategorier som 

används för att prata om arbetslöshet (förtjänt/oförtjänt, beroende/självständighet, nyttigt/onyttigt) 

används för att slå ner på den arbetslöse som ständigt står inför risken att kallas oförtjänt, känna sig 

onyttig och av forskare misstänkas ingå i en ”beroendekultur”. Men trots dessa diskursiva 

disciplineringsförsök framhärdar vissa. 

   Engbersen et al (2006) identifierar två legitimeringar av bidragstagandet. Det finns en grupp som i

hög grad reproducerar o-/förtjäntdiskursen och på olika sätt skriver in sig i det bättre skiktet (se 

även Andersson 2003), dels de som på grund av tidigare arbeten påstår sig förtjäna understöd, dels 

de som lovar att betala tillbaka så snart de får arbete. Dessa legitimeringar görs alltså i enlighet med

arbetsetiken så som Bauman (1998) beskriver den – så länge man är tillgänglig arbetskraft så är 

man förtjänt. Den andra sortens legitimering, som i högre grad återfanns hos de som trivdes och inte

direkt skyndade sig att hitta nya jobb, var att betrakta bidraget som ett slags basinkomst.
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   Vissa arbetslösa brukar också låtsas må dåligt då de upplever en social press att leva upp till 

schablonen av arbetslöshet. Själva frånvaron av jobbiga känslor gör dem till avvikare som av 

omgivningen kan misstänkas vara oförtjänta. I arbetslöshetens diskurs finns inget utrymme för 

trivsamhet (Andersson 2003). Så hur gör du som trivs? Hur förhåller sig de frivilligt arbetslösa till 

dessa problem och pliktprincipens moraliska dikotomier? Känner de inte ens igen dem? Går de med

på att kallas parasiter? Försöker de framställa sig som förtjänta?

Aktivitet och andrum

Frågan om aktivitet har varit central i arbetslöshetsforskning. I Jahodas berömda teori, som kommer

diskuteras längre ner, är aktivitet en av arbetets oumbärliga bieffekter. För Fryer och Payne (1984) 

är den avgörande existentiella frågan om den arbetslöse är aktiv och vad som hindrar hennes agens. 

De menar att pengar utgör det främsta hindret. Dessa teorier har format en schablon av vad bra 

arbetslöshet är, och visst finns det exempel på ”aktiv” arbetslöshet i litteraturen. Många av de som 

trivs verkar ha mycket att göra (Engbersen et al 2006, Starrin & Larsson 1987, Andersson 2003, 

Björnung-Anderson & Garsten 1997). Att ägna sig åt fritidsintressen och relationer, reflektion, 

träning, musik, språkstudier, skrivande, odlingar och ta hand om djur är saker som nämns. Vissa 

nämner t.o.m. att de inte skulle ha tid att arbeta om de blev erbjudna ett jobb, andra har blivit kräsna

med vad för slags jobb de kan tänka sig (Engbersen et al 2006:93, 175, Andersson 2003: 108).

   Men vad som menas med ”aktivitet” är inte självklart (om man med aktivitet menar något annat 

än motion). Fryer och Payne (1984:285) påstår att aktivitet är en fråga om handlingar som 

åstadkommer önskvärda förändringar i en viss riktning, ett ”målorienterat” beteende. Men är inte 

alla handlingar mer eller mindre målorienterade, tyder inte en observerad frånvaron av 

målorientering mer på att forskaren misslyckats med att förstå informanten vars beteende just därför

uppfattas irrationellt? Enligt Fromm (1984:32) avgör handlingens motiv om den är aktiv eller 

passiv. Att koncentrerat begrunda livets mening eller att älska någon är aktiva handlingar, oavsett 

vilka konsekvenserna blir, medan sysslor utförda under tvång, t.ex. missbruk eller arbete, är passiva.

I det ljuset kan den skenbart sysslolösa tillvaron överhuvudtaget inte likställas med passivitet och 

arbetsliv med aktivitet. Att kort och gott räkna ”aktiviteter” (Samuelsson 2002) för att därigenom 

göra en karakterisering av arbetslösas existentiella situation är från start ett tveksamt, objektivistiskt

(Ezzy 1993), projekt. Inte minst bland äldre arbetslösa verkar trivsamheten bestå i det lugna andrum

som öppnat sig bortom arbetslivet (Andersson 2003:110ff, Bäckström 1997). Att röka cigarr och 

klappa katter är i vissa sammanhang minst lika njutbart som ”aktiviteter”.

   För att sammanfatta bör frågan om aktivitet utforskas. Likaså om informanterna hindras från 

aktivitet på något sätt. Krävs för frivillig arbetslöshet att man håller sig aktiv, eller t.o.m. är en 
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proaktiv person? Viktigare än att räkna aktiviteter är dock att förstå handlingarnas mening. Varför 

hålla på med dem? Möjliggörs den av arbetslöshet?

Moderna eller missanpassade – om karakterisering av okonventionell arbetslöshet 

Två perspektiv på den okonventionella arbetslöshetens relation till pliktprincipen kan ställas mot 

varandra: som en fråga om misslyckad socialisation, att något gått snett för den som inte uppvisar 

tillräcklig arbetsvilja, eller som en fråga om att vissa sociala miljöer tillåter att det sker.

   Engbersen et al (2006) förordar det senare perspektivet. Förkastandet av de moraliska dikotomier 

som strukturerar arbetslöshetens diskurs är typisk för ”den moderna arbetslösheten”. Det moderna 

syftar här på en sorts urban livsstil (i Amsterdam och Rotterdam) med generellt lägre arbetsvilja, 

anonyma omgivningar och lösa nätverk. Detta till skillnad från ”den traditionella arbetslösheten” 

med starka arbetaridentiteter, sociala omgivningar med stark kontroll och hög arbetsvilja, i 

undersökningen vanligen förekommande på den mindre industriorten Enschede. Kan dessa resultat 

replikeras, och i den mån den trivsamma arbetslösheten faktiskt är modern – vad säger det om 

framtiden för lönearbetet som social ordning? Till denna modernitetshypotes kan man relatera 

observationer som att de som föredrar arbetslöshet framför dåliga jobb ofta har relativt hög 

utbildning och gärna intellektualiserar över det omoraliska i att t.ex. leva på bidrag (Dunn 2014). 

Dessa ”alternativa”7  skiljer sig därigenom från ”traditionell arbetarklass” som står för en mer 

konservativ moral och tycker att frivillig arbetslöshet är oacceptabelt .

   Dunns begrepp för de frivilliga, ”alternativa”, är emellertid formulerat ur perspektivet att den som

inte vill arbeta inte är vem som helst. Undersökningar av s.k. arbetslöshetskoncentration, grupper 

och familjer som inte vill arbeta (Dunn 2014 ger en översikt), utgår från denna föreställning, där 

”risken att drabbas av koncentration av arbetslöshet” (Nordenmark 1999c) (alltså att ha vänner och 

bekanta som inte jobbar) i sig är ett problem. Sådana undersökningar kretsar kring frågan om dålig 

arbetsmoral smittar av sig. Dunn menar att inget definitivt svar finns, men det intressanta är 

egentligen perspektivet. Latent i denna forskning finns, menar jag, en idé om socialt missanpassade 

människor vars ömsesidiga exponering inför varandra utgör en ”risk”. Symtomatiskt är att Dunn 

försöker korrelera frivillighet med alkohol-, tobaks- och cannabisvanor. Den starkaste prediktorn för

om man hellre är arbetslös än tar ett dåligt jobb visar sig dock vara att man har värderingar 

(politiska och sociala) som inte är konservativa (Dunn 2014:kap. 5). Bland de ur ”det hjälpande 

skiktet” som han intervjuat finns en ganska utbredd föreställning om ”kulturens” existens. Dess 

förklaringar till att vissa inte vill jobba kan ses som ett uttryck för denna missanpassningshypotes: 

de som inte vill jobba har dåligt självförtroende, är rädda, socialt inkompetenta, i förekommande 

7 De med hög utbildning blir typiskt ”karriärister” eller ”alternativa” (Dunn 2014:91).
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fall lata, de har en strulig bakgrund och är utsatta för grupptryck8(kap. 6). Min avsikt är inte att 

recensera dessa ”activation workers” bedömningar av sina egna klienter, utan att lyfta 

missanpassningshypotesen som möjlig förklaring till arbetsoviljan. Min fråga är inte om det finns 

en grupp missanpassade som inte vill jobba, utan om denna det goda arbetets 

missanpassningshypotes9 har någon mer generell bäring på fallet frivillig arbetslöshet

Det goda arbetet och den farliga arbetslösheten

Genom arbetet ger vi uttryck för oss själva och utövar engagemang. När en aktivitet som

har sitt ursprung i leken, som musik eller måleri eller idrott, övergår till kategorin arbete

innebär detta ett målmedvetet allvar som överskrider njutningen i en aktivitet för dess egen

skull (Maccoby 1989:51). 

Idén om det goda arbetet bygger på att arbete inte bara är produktivt utan också nyttigt, som här 

framgick. Det enda som händer när homo ludens stämplar in på morgonen är att leken förfinas i 

mogen koncentration. Redan i de sociologiska klassikerna uttrycks föreställningen om att arbetet är 

utvecklande för den som utför det. Hur utvecklingen antas gå till har dock förändrats över tid. För 

Marx var arbetet ett materiellt förverkligande av kreativa impulser, enligt Taylor ett tillfälle för 

arbetaren att maximera sin prestationsförmåga (Allvin 1997). I senare tid har begrepp som 

kompetensutveckling och lärande använts flitigare (Alvesson 2011). Det utvecklande arbetet har 

hela tiden formulerats som ett svar på vad som uppfattats som mänskliga behov, ”föreställningarna 

om människans behov har i sin tur varierat med de krav som produktionssystemet för tillfället ställt 

på henne” (Allvin 1997:17). Det goda arbetet och dess tillämpning som oberoendevariabel påstås 

många gånger utgöra förklaringen till arbetslöshetsohälsa.

   Åtminstone sedan de första arbetslöshetsstudierna på 1930-talet har sambandet mellan 

arbetslöshet och ohälsa varit dokumenterad (Jahoda et al 2014). Den hittills mest ambitiösa 

sammanvägningen av psykiska ohälsoeffekter är en metaanalys av 237 engelsk- och tyskspråkiga 

studier med närmare en halv miljon deltagare från större delen av västvärlden under nästan femtio 

år. Arbetslösa uppvisar genomgående lägre nivåer av välbefinnande än arbetande (Paul & Moser 

2009)10. Ibland används begreppet ”förankringshypotes” när det goda arbetet operationaliseras: ”X, 

Y och Z är gynnsamma för hälsan. Arbete innehåller/skapar mer av X, Y och Z än arbetslöshet” 

(Hallsten 1998:26). Underförstått är att vi pratar om abstrakt arbete, institutionellt deltagande. Flera

8 Det framgår inte om de tänkte sig att god arbetsmoral däremot är ett uttryck för en mer självständig vilja.
9 För den yngre åldersgruppen är NEETS-begreppet (se kapitlets inledning) del av missanpassningshypotesen.
10 Korrelationen mellan arbetslöshet och olika former av ohälsa stöds även av samtliga statistiska studier som 

diskuteras i detta avsnitt. SOU 2010:102 beskriver även en korrelation mellan arbetslöshet och överdödlighet.

17



försök har gjorts att teoretiskt precisera vad som egentligen är gott med arbetet, vad 

förankringshypotesens x, y och z konkret är. Det mest erkända förslaget är Marie Jahodas teori om 

arbetets latenta funktioner, vilken också kommer diskuteras utförligt i denna uppsats.

   Även om de statistiska resultaten är otvetydiga ifråga om vilken ”grupp” som ”mår bäst” så är det 

inte självklart hur detta ska tolkas. Jag vill peka på tre omständigheter som gör att slutsatsen om 

arbetets hälsofrämjande egenskaper måste ifrågasättas: att resultaten baseras på medelvärdestest, en 

otillräcklig kontroll av inkomstbortfall och kausalitetens riktning.     

   Ett problem med att dra slutsatser från medelvärdesskillnader (Paul & Moser 2009, Schmitz 2010,

Winkelmann & Winkelmann 1998) mellan grupperna ”arbetande” och ”arbetslösa” är 

osynliggörandet av att en majoritet av de som blir arbetslösa aldrig upplever försämrad hälsa. Flera 

studier pekar på att omkring två tredjedelar av de arbetslösa inte direkt påverkas, en fjärdedel får 

försämrad hälsa och resterande tolftedel mår bättre (Hallsten & Isaksson 2000: 271). Bland 

arbetslösa ungdomar i Kristianstad ansåg två tredjedelar att deras allmänna livskvalitet var bra och 

en fjärdedel att den förbättrats sedan arbetslöshetsperioden började (Axelsson et al 2007). Det finns 

med andra ord betydande skillnader inom gruppen arbetslösa och en minoritet verkar förklara det 

sämre genomsnitt som blivit emblematiskt för kategorin som helhet.

   Det andra problemet utgörs av det inkomstbortfall som i regel drabbar den arbetslöse (SOU 

2010:102). Hälsa är starkt korrelerat med socioekonomisk status (Makenbach et al 2008) och 

graden av missbelåtenhet med den egna ekonomiska situationen har stort förklaringsvärde för 

skillnader i hälsa och välbefinnande inom gruppen (Janlert & Hammarström 2009, Nordenmark & 

Strandh 1999, Fors & Brülde 2012). Arbetslöshetsohälsa är alltså delvis ett rent ekonomiskt 

problem, samtidigt som det i och för sig funnits goda skäl att skilja arbetslöshet från fattigdom. Det 

som gjorde Marienthalstudien (Jahoda et al 2014) banbrytande var just denna distinktion. När 

fabriken i den Österrikiska byn lades ner 1929 blev snudd på samtliga invånare arbetslösa och vissa 

familjer med tiden apatiska. Den utbredda fattigdomen och svälten förklarade varför byns katter och

hundar mystiskt försvann och varför brottarlagets tungviktssektion fick lägga ner, men inte varför 

Arbeiter-Zeitung tappade marknadsandelar i förhållande till den mer glättiga Das Kleine Blatt eller 

varför de politiska mötena inte längre följdes av slagsmål11. I vissa statistiska studier har det 

ekonomiska problemet undervärderats, även om alla arbetslöshetens egenskaper kan inte härledas ur

ekonomisk deprivation.

   För det tredje är inte kausaliteten i sambandet mellan arbetslöshet och ohälsa uppenbar. Både 

11 ”Under valrörelsen inför de senaste delstatsvalen den 24 april 1932, som var ganska stormig i övriga landet, 
inskränkte sig motsättningarna till några förstörda plakat. I övrigt fortlöpte valet lugnt och stilla. Det är för tidigt att 
säga om nya politiska fenomen, som nationalsocialisternas nybildade lokalavdelning, kommer att bryta denna trend 
av minskade politiska motsättningar” (Jahoda et al 2014:86)
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”förankringshypotesen” och ”selektionshypotesen” har fått stöd. Selektionshypotesen postulerar att 

det till och/eller från arbetet sker en gallring av dem som redan från början har sämre hälsa (själva 

orsaken kan då vara hälsan i sig eller en bakomliggande faktor som gör en både oanställningsbar 

och sjuklig) (Martikainen & Valkonen 1996, Paul & Moser 2009, SOU 2010:102, Hallsten 1998, 

Schmitz 2010). 

      Det går alltså inte att utan vidare hänvisa till den starka korrelationen som stöd till påståendet att

arbetslöshet är farligt. Diskursen om arbetslöshet har historiskt konstruerats för att beskriva ett 

socialt problem, och med skräckbilder av ett meningslöst och passivt liv haft en disciplinerande 

verkan (Andersson 2003), men skräckbilder och förhastade slutsatser utesluter inte att vissa lever 

behagligt arbetslösa liv. 

Problemet med abstrakt arbete

Ett annat problem för idén om det goda arbetet (och för de teorier som utgår från det) är att den har 

svårt att förklara skillnader i hälsa inom gruppen arbetslösa, liksom skillnaden mellan grupper av 

människor som inte har något arbete, som alla kan tänkas lida av arbetets frånvaro. Inom det goda 

arbetets paradigm är det ”jobblöshet som gör det” (Winkelmann & Winkelmann1998:6), arbete 

behandlas som en variabel och vilket slags arbete den arbetslösa orienterar mot, eller i vilken 

karantän hon nu befinner sig i är av underordnad betydelse. Felet är att man utgår från ett abstrakt 

och homogent arbetsbegrepp. Inför det abstrakta arbetet är en astronaut och en timanställd städerska

likar (se Paulsen 2010: 58 för en generell diskussion). Det blir svårt att förklara varför otrygga 

anställningar har en större inverkan på upplevd hälsa och depressiva symtom än vad arbetslöshet 

har (Burgard et al 2009), liksom varför pensionärers välbefinnande inte är sämre (se t.ex. översikten

i Warr et al 2004). Ett sensationellt forskningsbidrag utgörs av Westerlund et al (2009) som kunde 

visa hur pensionering åtföljdes av en genomsnittlig förbättring av psykiska hälsa med åtta år (!) och 

att den kunde förväntas vara bättre än vid pensionstillfället i tio år därefter (se även Hallberg et al 

2014:10). Utvärderingen av det svenska friårsprojektet sår ytterligare tvivel om föreställningen att 

det är frånvaron av det goda arbetet som förklarar arbetslöshetsohälsan. 2003 beviljades en 

försöksgrupp upp till ett års betald ledighet från dåvarande anställning. 59 procent angav att 

relationer till närstående förbättrats under året, 88 procent att allmänt välbefinnande förbättrats, 79 

procent upplevde mindre sömnbesvär och listan kan göras längre (Melin et al 2006). 

   Trots alla dessa problem utgör det goda arbetet en standardförklaring till arbetslöshetsohälsa och 

Marie Jahodas teori om arbetets latenta funktioner är det mest erkända försöket att precisera det 

goda.

Jahodas latenta funktioner
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Marienthalstudien skildrar tillståndet i en Österrikisk by som nästan helt lamslagits sedan den helt 

dominerande arbetsplatsen, en textilfabrik, lagts ner 1929. Tre forskare kom dit något år senare och 

kunde som resultat av sin undersökning beskriva fyra sorters familjer som mest skildes åt genom 

graden av vantrivsel: de obrutna, de resignerade, de apatiska och de förtvivlade (Jahoda et al 

2014).12 En av studiens författare, Marie Jahoda, formaliserade senare en teori med utgångspunkt i 

de observationer som gjorts i Marienthal (1981, 1992a, 1992b). 

   Teorin går ut på att arbetet innehåller fem latenta funktioner som är viktiga för människans 

välbefinnande. Förutom det rent ekonomiska utbytet, den manifesta funktionen, så tillgängliggör 

arbete en tidsstruktur, regelbunden aktivitet, en status som medför en positiv självbild (identitet), 

sociala kontakter och delaktighet i en kollektiv strävan. Dessa funktioner är inte exklusiva för 

arbete, men arbetet har den sällsynta egenskapen i moderna samhällen att kombinera samtliga fem 

latenta funktioner med den manifesta försörjningsfunktionen.

   Att arbetet skapar en tidsstruktur innebär i att dygnets timmar blir förutsägbara och normerade. 

Vid vissa tider ska man gå upp, gå till jobbet, komma hem, äta, utföra någon hobby och gå och 

lägga sig. Utan tidsmässiga hållpunkter finns ingen anledning att göra något nu hellre än senare, 

dagarna breder ut sig som vida öknar av oanvändbar tid. Begreppet anses utgöra förklaringen till en 

observation som gjorts i flera andra studier, att arbetslösa har svårt att utnyttja all ledig tid på ett sätt

som de själva tycker är vettigt (Andersson 2003, Björnung-Andersson & Garsten 1997, Engbersen 

et al 2006).  I Marienthal noterades t.o.m. hur männen började röra sig långsammare och de tappade

helt känslan för punktlighet (Jahoda et al 2014). Med Engbersen et al kommer jag fortsättningsvis 

använda begreppet tidsparadox för detta dilemma, att ha gott om tid men svårt att göra något med 

den.

   Den andra latenta funktionen är relaterad till den första, arbetet medför en regelbunden 

sysselsättning. Så länge man arbetar så är man i alla fall inte ”sysslolös”. 

   Som en tredje punkt ger arbetet en status utifrån vilken den arbetande kan konstruera en identitet. 

Utan arbete får individen svårt att upprätthålla en positiv självbild, hon börjar typiskt identifiera sig 

med den låga status det innebär att vara arbetslös. En förutsättning för denna relation mellan status 

och identitet är enligt Jahoda ”den omfattande enigheten i det offentliga livet om den sociala status 

som följer med olika sysselsättningar” (1992a:138). Den negativa självbilden är en konsekvens av 

en social miljö där arbetslöshet gemensamt nedvärderas. 

   Den fjärde latenta funktionen är att arbetet utgör en plats för sociala kontakter. I sin banala form 

12 Även om det inte går att ta miste på den allmänna misären i byn kan man lyfta fram att de obrutna, som bl.a. 
karakteriseras av subjektivt välbefinnande, livslust och framtidsplaner, faktiskt utgjorde en större grupp än de brutna
(apatiska och förtvivlade), vilket ligger i linje med den beskrivning som gjordes ovan av att arbetslöshetsohälsa 
knappast är något som drabbar alla.
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är påståendet svårt att invända mot. Arbetskamrater kan utgöra en stor del av människors sociala liv 

och arbetslösheten försvårar kontakten med dem, men Jahodas tanke är att det sociala tvång som 

uppstår på arbetsplatsen gör att man ”utvidgar sitt sociala synfält”, att även om man är olik eller 

t.o.m. ogillar sina kollegor så är själva kontakten viktig (1992a:137).13

   Slutligen låter arbetet individen uppgå i en strävan som överskrider hennes egna mål: hon blir i 

arbetet del av kollektivet. Utan denna delaktighet känner hon sig ”på sophögen, oanvändbar, 

obehövd” (Jahoda 1992a:136). Denna känsla kommer jag i uppsatsen referera till som 

onyttighetskänslor och det finns gott om exempel på dem i tidigare forskning (Björnung-Anderson 

& Garsten 1997, Andersson 2003, Hänninen 1996, Berg & Garsten 1997, Engbersen et al 2006). 

   Ur perspektivet att arbete främst handlar om produktion är detta som sagt latenta funktioner, 

bieffekter. Ur individens perspektiv är detta upplevelsekategorier. Jahodas tanke är att de svarar mot

universella mänskliga behov, som tillfredsställs i alla kulturer, men av olika institutionella 

arrangemang. Behovstanken kan förstås kritiseras (Cole 2007). Pratet om ”behov” har följt idén om 

det goda och utvecklande arbetet som en skugga (Allvin 1997:17), och upplevelsekategorierna 

utgör möjligen bara ett i raden av försök att precisera vad som egentligen är gott med arbetet. Men 

att vi istället förstår behoven som sociala konstruktioner ändrar i praktiken inget, som upplevelser 

betraktade är de lika betydelsefulla för den enskilde.

   Distinktion mellan upplevelse och upplevelsekategori är viktig. Man kan irritera sig på sina 

kollegor men som arbetslös ändå sakna dem såsom kollegor, man kan ogilla det monotona på jobbet

men sakna att ha något att göra. Kategorin som sådan föregår dess innehåll, den arbetslösa saknar 

kategorin medan den arbetande (som har tillgång till den) gör kvalitativa bedömningar av 

innehållet. Det innebär att jobbet i och för sig kan vara trist eller t.o.m. skadligt, men att 

arbetslöshetens förlust av kategorierna är värre.  

   En annan viktig punkt är att upplevelserna följer av deltagande i ett mer eller mindre tvingande 

institutionellt arrangemang. Om individen på egen hand förmådde upprätthålla en tidsstruktur eller 

skapa ett mål med tillvaron så skulle inte teorin kunna förklara varför arbetsvilja och ohälsa uppstår 

vid arbetslöshet. 

   Sammanfattningsvis avser teorin förklara tre relaterade men teoretiskt distinkta förhållanden. (1) 

Den arbetslöses (psykologiska) välbefinnande försämras genom en förlust av dessa 

upplevelsekategorier och (2) den frustration som uppstår gör människor motiverade att arbeta fastän

de inte är ekonomiskt motiverade till det, även om (3) själva jobbet är dåligt, t.ex. ifråga om tidiga 

morgnar, otrevliga kollegor, eller om arbetsuppgifterna är repetitiva (Jahoda 1981). 

13 Att 59 procent av de friårslediga uppgivit att relationer till närstående förbättrats (Melin et al 2006) är förstås 
problematiskt för denna teori.
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   Vissa menar att teorin i många studier aldrig riktigt testats, utan mest använts för att förklara 

samband ad hoc (Rantakeisu 2002:61, Fryer & Payne 1984:279). Min litteraturgenomgång visar 

samma sak, Jahoda nämns ofta och hennes förklaring antas vara riktig men mer sällan utreds om de 

relevanta mekanismerna faktiskt är de som Jahoda identifierat eller om andra tolkningar vore 

rimligare (Paul & Moser 2009:26514, Hallsten 1998, Dunn 2014, Nyman 2014). Nordenmark 

(1999b) påstår att han undersöker betydelsen av Jahodas upplevelsekategorier, men i själva verket 

mäter hans enkät högst två av fem på ett sätt som överensstämmer med vad Jahoda faktiskt skriver. 

Ett undantag från denna teoretiska ignorans finns i Janlert och Hammarströms (2009) kohortstudie 

där teorin, jämfört med andra, visades ha stor förklaringskraft för hälsoskillnader mellan arbetande 

och arbetslösa. 

   Teorin har kritiserats för att vara objektivistisk (Ezzy 1993). De latenta funktionerna tillskrivs av 

forskaren en viss betydelse oavsett vad fältets aktörer menar. Den lämnar inget utrymme åt 

individen att tolka sin situation och agera i enlighet med tolkningen, upplevelsekategorierna får en 

mekanisk relation till den arbetslöse. Om den mening fältets aktörer tillskriver en 

upplevelsekategori, t.ex. värdet av arbetskamrater, ignoreras är risken för missförstånd stor. Men att 

teorin har uppenbara epistemologiska brister betyder inte att den är dum. I den mån den fått 

empiriskt stöd kan det vara så att upplevelsekategorierna pekar ut vad som måste förklaras, utan att 

i sig utgöra förklaringen. Hur arbetslösa och frivilligt arbetslösa förhåller sig till tidsstruktur, 

regelbunden aktivitet, delaktighet i kollektiva mål, sociala kontakter och identitet/status samt vilken 

mening kategorierna har är öppna empiriska frågor lämpade för en kvalitativ studie som denna. De 

teman Jahoda pekar ut har också använts vid utformandet av intervjuguide.

   Min analys baseras på intervjuer med människor som är arbetslösa frivilligt, vilket gör det möjligt

att mer i detalj undersöka om teorin om arbetets latenta funktioner bidrar med någon relevant 

förståelse av samtida arbetsmoral och arbetslöshetsohälsa. Frivillig arbetslöshet öppnar upp för 

granskning av ett par implikationer som aldrig diskuterats i litteraturen. Mitt antagande är att om 

avsaknaden av dessa latenta funktioner framkallar psykologiskt lidande och en motivation att hitta 

ett arbete, så bör de frivilligt arbetslösa tillgängliggöra sig motsvarande upplevelsekategorier genom

institutionellt deltagande av annat slag: något måste ersätta arbetet ur de aspekter som teorin gör 

relevanta. Mitt andra antagande är att de problem som informanterna menar finns med att vara 

arbetslös bör kunna relateras till en avsaknad av relevanta upplevelsekategorier. Annars måste man 

14 I Paul och Moser (2009:265) är den enda hypotes som härleds ur teorin att arbetslösa kommer må sämre än 
arbetande, inte om orsaken är brist på nämnda upplevelsekategorier. I samma paragraf refererar de till Fryer och 
Payne (1984) som motsäger Jahoda på avgörande punkter, men då båda menar att arbetslösa har skäl att må sämre 
än arbetande deduceras ur de motstridiga teorierna alltså en gemensam hypotes. Den teoretiska precisionen i ett 
sådant grepp är som att ställa Aristoteles bredvid Newton och peka på hur båda beskrev att en släppt sten måste falla
till marken.
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fråga sig om teorin verkligen förklarar vad den utger sig för att förklara: lågt välbefinnande och 

arbetsvilja. Analysen av dessa implikationer presenteras i kapitel 5.

Coping

En implikation var alltså att de frivilligt arbetslösa ersätter arbetet med något annat institutionellt 

deltagande som tillgängliggör upplevelsekategorierna. För att avgöra om detta sker är det mycket 

viktigt att den analytiska frågeställningen är om dessa ersätts och i så fall med vad?, annars närmar 

sig analysen det slags copingstudier som, inom det goda arbetets paradigm, utgår från att den 

arbetslösas tillvaro är problemfylld och sedan söker efter underlättande strategier.

   Det är inte ovanligt att arbetslöshetsstudier beskriver vad som får arbetslösa att trivas genom att 

just peka på hur de ”hanterar problemet” (Samuelsson 2002, Starrin & Larsson 1987, Hänninen 

1996, Fryer & Fagan 1993, Gabriel et al 2010, Patton & Donohue 1998 och delvis Engbersen et al 

2006). Samuelsson översätter coping till bemästringsstrategi, vilket just syftar på hur människor bär

sig åt för att hantera problem. Många gånger är detta helt i sin ordning, om någon har ett problem 

kan det ju vara intressant att undersöka hur personen hanterar det. Men perspektivet är 

problematiskt.

   Utgångspunkten är mycket normativ, studiernas syfte reser sig ur en schablon av den farliga 

arbetslösheten. Flera av studierna motiveras ungefär såhär: ”arbetslöshet har visats vara ett stort 

psykosocialt problem, alltså måste vi undersöka hur människor hanterar det”. Men schablonen är 

statistisk, uppbyggd av medelvärdesjämförelser. Det finns inget som säger att det är de aktuella 

studiedeltagare som sänker medelvärdet för gruppen arbetslösa, som faktiskt ”har problem”. Att de 

som trivs överhuvudtaget ägnar sig åt problemhantering är inte en giltig slutsats. Forskarna 

projicerar sina problembilder på informanterna och ställer frågan hur copar de? istället för den mer 

rimliga copar de?

   Som en följd av detta ursprungliga misstag är coping allt de ser. Begreppet blir både urvattnat och 

reduktionistiskt. Vad som helst kan förvandlas till tekniska lösningar på det underliggande 

problemet. ”Fritidsaktiviteter”, ”altruistiskt beteende, ”religiositet”, ”socialistiskt engagemang”, ”att

berätta om sig själv”, ”volontärarbete” och ”söka jobb” är några exempel. Fattas bara att någon 

identifierar ”ta ett jobb” som ett sätt att copa med arbetslöshet. Alla människor kanske någon gång 

känner livet är en uppsättning problem som ska övervinnas, men det teoretiska värdet av ett coping-

begrepp anpassat därefter närmar sig då noll. Det reduktionistiska i detta missgrepp är att alla 

handlingar förlorar sin potentiella status av autonomi och deras mening fördunklas. Möjligheten att 

de studerade människorna gör något vettigt med sin fria tid reduceras till en fråga om 

problemlösning.
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   Men alla observationer förutsätter teori – teorin gör det möjligt att identifiera relevanta fenomen. 

Är det då inte rimligt att ibland utgå från coping-begreppet, lika väl som något annat, och onödigt 

att slå ner på dem som gör det? – Nej. Frågan är nämligen om man efter att ha identifierat 

”religiositet”, ”fritidsaktiviteter” och ”söka jobb” i sitt material ska hålla fast vid att det måste röra 

sig om coping, eller om handlingarna kan tolkas på något annat sätt. Frågan är vad den specifika 

teorin tillför. I fallet coping och arbetslöshet tillförs mest reduktion: ett möjligt konstsim blir någon 

som sprattlar för att hålla sig flytande.

Statuspassage – arbetslösheten som process och berättelse

I ett försök att råda bot på Jahodas objektivism och istället konceptualisera arbetslöshet med 

utgångspunkt i den arbetslöses livsvärld plockade Ezzy (1993) upp begreppet statuspassage som 

syftar på en persons rörelse, passage, från en strukturell position till en annan, t.ex. från gift till 

änka, slav till fri eller arbetande till arbetslös. Olika strukturella positioner utgör olika roller som 

tillskrivs en viss status och till vilka olika resurser hör. Dessa kan vara ekonomiska, sociala 

(nätverk), tidsmässiga, rättighetsbaserade m.m. Med hjälp av dessa formar och stabiliserar individen

en identitet. När statuspassagen genomförs förändras sammansättningen av tillgängliga resurser 

vilket kan göra det svårt att upprätthålla den tidigare identiteten. Allt som tyder på att man är en 

skicklig yrkesperson eller någon som i största allmänhet gör rätt för sig är borta. I kärnan av 

statuspassage finns alltså en identitetsteori: arbetslöshet blir ett problem i den utsträckning den 

skapar en inkongruens, en bristande överensstämmelse, mellan vad en person tror att hon är och de 

strukturella villkor (roller och resurser) som används för att på ett trovärdigt sätt gestalta detta. 

Kongruens är med andra ord den förklarande mekanismen i statuspassageteorin (varför jag ibland 

kommer referera till kongruensteorin).

   Som förklaring till varför många arbetslösa drabbas av psykisk och fysisk ohälsa har teorin fått ett

visst stöd. Den postulerar att ju viktigare yrkesrollen är för en persons identitet, desto svårare 

kommer arbetslösheten att bli. Om hon å andra sidan lyckas upprätthålla en önskvärd identitet utan 

arbete så kommer hon varken må dåligt utan sitt jobb eller vilja ha något. Som ett mått på hur 

viktigt arbetet är för att upprätthålla identitet har själva viljan att få ett arbete ofta använts. Ju 

starkare arbetsvilja (i litteraturen ”non-financial employment commitment” eller ”work 

involvement”), desto mer påfrestande antas arbetslösheten bli. Sambandet mellan arbetsvilja och 

ohälsa har varit solid över flera olika operationaliseringar (Marsch & Alvaro 1990, Nordenmark & 

Strandh 1999, Chadi 2010, Paul & Moser 2006, Rantakeisu 2002:70f)15. Korrelation är inte 

15 Parentetiskt kan nämnas att konsekvensen av denna relation är att arbetslöshetsohälsan kan förväntas öka ju mer 
omhuldad det goda arbetets ideologi är. Ur ren folkhälsosynpunkt kan därför ”incitamentsskapande åtgärder” och 
arbetsförhärligande propaganda vara problematiskt.
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kausalitet, det är möjligt att den som mår dåligt av arbetslöshet just därför vill ha ett jobb, inte 

tvärtom, men Nordenmark (1999b) visar hur de som från början haft ett instrumentellt förhållande 

till sitt arbete klarar arbetslösheten bättre än de som varit engagerade. Det finns därför skäl att tro att

korrelationen speglar den teoretiska relationen, att frustration och ohälsa uppstår när en 

yrkesidentitet inte kan upprätthållas. 

   Teorin genererar andra hypoteser om vad frivillig arbetslöshet handlar om än vad Jahodas teori 

gjorde. En följd av Jahodas teori var att frivillig arbetslöshet förutsätter att andra institutionella 

arrangemang ersätter arbete ifråga om upplevelsekategorier. I kongruensteorin är den trivsamma 

arbetslösheten istället resultatet av ett kongruent förhållande mellan sociala villkor och vad 

Nordenmark och Strandh (1999) kallar ”socialt konstruerade psykosociala och ekonomiska behov”. 

Nyckelbegreppet är istället anpassning.

   En annan skillnad är att kongruensteorin inte bara riktar sökljuset mot arbetets egenskaper och 

beskriver arbetslöshet som en förlust av dessa, utan tar in karantänens egenskaper och hela den 

ordning och ideologi som får arbete att framstå som eftersträvansvärt. Frågan är inte vilka 

egenskaper arbetet har, utan vilka möjligheter som finns att i arbetslösheten rigga en tillvaro som 

tillåter att önskvärd identitet upprätthålls. Detta får både för- och nackdelar för det praktiska syftet 

att utforska frivillig arbetslöshet. En fördel är epistemologisk. Förklaringen grundas i aktörernas 

egna tolkningar av vad det innebär att inte arbeta. En nackdel är att teorin inte direkt pekar ut vad 

som borde vara relevant att undersöka och ställa frågor om, mer än att relationen mellan den sociala

miljön och identitet måste utforskas. Jahodas latenta funktioner har därför fått större påverkan för 

hur intervjuguiden har utformats och hur resultaten presenteras.

Retoriska resurser – identiteten som narrativ

Ett slags resurs som fått viss uppmärksamhet är förmågan att berätta sin arbetslöshet. Berättelser är 

inte (bara) försök att återge tidigare erfarenheter utan också en ordnande verksamhet. Ur en 

potentiellt oändlig mängd händelser och handlingar väljs vissa ut och beskrivs ur ett visst 

perspektiv. Berättelsen gör det förflutna begripligt, komplexiteten mer entydig (Hänninen 1996). 

Identitet är resultatet av denna process, av reflektionen över hur erfarenheter hänger ihop och bildar 

en helhet. Från en hermeneutisk utgångspunkt handlar det om att den nuvarande situationen (delen) 

tolkas och blir meningsfull i relation till en längre biografi (helhet) (Ezzy 2001: kap 2), att 

arbetslösheten (delen) tolkas i förhållande till en större berättelse om vem man varit och önskar bli 

   Det kongruensproblem mellan identitet och struktur som beskrevs ovan har här sin analogi i 

kongruensen mellan den den nuvarande situationen och berättelsen: innehåller den arbetslösa 

tillvaron de resurser (ekonomiska, symboliska, sociala) som krävs för att berättelsen ska kunna 
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upprätthållas med någon trovärdighet, de som den föreställda framtiden förutsätter?

   Också själva statuspassagen görs till en berättelse och tolkningen av arbetslöshetssituationen beror

bl.a. på hur berättelsen om vägen till arbetslöshet, passagen, konstrueras. Ezzy (2000) beskriver de 

idealtypiska agens- och ödesnarrativen. I agensnarrativet berättas hur arbetslösheten är ett resultat 

av egna val. Typisk blir narrativet socialt rimligt om det innehåller hänvisningar till att man i arbetet

inte kunde vara den man ”egentligen” är eller att man värderar andra saker än pengar. Även den 

som rent tekniskt blivit uppsagd kan använda agensnarrativet genom att t.ex. berätta om att det 

egentligen var goda nyheter eller att man ändå var på väg därifrån. Ödesnarrativen är typiskt 

”tragiska” berättelser om hur ödets makter tvingat fram ett utfall som den lilla människan inte kan 

göra något åt och kan bl.a. användas för att ursäkta klandervärda beteenden.

   Poängen med den narrativa ansatsen, både vad gäller passagen och arbetslösheten som del av 

livet, är att ställa den arbetslöses tolkning i centrum och utifrån detta försöka förstå varför de gör 

som de gör. Tanken är att komma bort från idén om arbetslöshet (och arbete) som ett statiskt 

tillstånd och istället förstå den utifrån de berättelser, den process, som den är inbäddad i. Särskilt 

viktiga blir då frågor om hur de tänker sig framtiden och vad de har hållit på med tidigare. Dessa 

teman skrevs därför in i intervjuguiden.

Postfordistisk arbetsmoral

Under de senaste decennierna har en tilltagande differentieringen på arbetsmarknaden diskuterats 

(Berg 1997, Lundh 2010:256f Magnusson 1999:83ff, Standing 2011:18). En vanlig observationen är

att en växande grupp människor har en lösare anknytning till den arbetsmarknad som i högre grad 

präglas av tidsbegränsade anställningar, projektanställningar, vikariat, praktikplatser, frilansarbete, 

konsultkontrakt, bemanningskontrakt m.m. Denna uppsats undersöker inte strukturomvandlingen 

som sådan, däremot finns skäl att tro att den påverkar människors arbetsvilja, att en specifik 

postfordistisk arbetsmoral breder ut sig. För syftet att utforska frivillig arbetslöshet har två begrepp 

ur denna litteratur valts ut, som båda beskriver ett förhållningssätt till arbete som inte tyngs ned av 

pliktetiken: instrumentalism och individualism.

Det instrumentella förhållningssättet

Standing (2011) och Sennett (1997, 2006) diskuterar båda irrationaliteten i att engagera sig i ett 

arbete som man inte kan förvänta sig några andra belöningar än de omedelbart synliga av. En av 

orsakerna är att antalet arbetsgivare under en livstid blir fler. På 60-talet kunde man förvänta sig 

omkring fyra innan pensionsåldern. ”Under sådana omständigheter fanns det goda skäl att 

identifiera sig med det företag som man var anställd vid. Idag vore det oklokt av en arbetare att göra
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det”, då man kan förvänta sig nio olika arbetsgivare innan man blivit trettio (Standing 2011:60). En 

liknande situation uppstår av att också ägarbyten blir fler och tätare. ”Det ter sig absurt att arbeta 

hårt och länge för en arbetsgivare som bara tänker på att sälja ut och flytta vidare” (Sennett 

1997:138). I ett arbetsliv där det är osäkert om chefen eller ens firman finns kvar om ett par år blir 

det mer riskabelt att vänta på uppskjutna belöningar eller satsa stort på karriär inom företaget.

   Orsakerna är fler men den generella poängen här är att med arbetslivsvillkor som är mer 

oförutsägbara och ombytliga undergrävs förutsättningarna för mer långsiktiga personliga 

investeringar i arbetet och därmed stabila yrkesidentiteter. Det instrumentella förhållningssätt 

(Sennett och Standing skriver t.o.m. om opportunism) som är resultatet utmärks av pliktetikens 

(Bauman 1998, Paulsen 2010) upplösning, av arbetets självändamålsenlighet. Förutom de tillfälliga 

fördelar i form av t.ex. lön och trevliga arbetsuppgifter arbetet inget värt och att inte arbeta är inte 

nödvändigtvis moraliskt klandervärt. 

Det individualistiska förhållningssättet

Även det individualistiska förhållningssättet till arbete har flera orsaker, som bara kort ska nämnas. 

Den arbetsbaserade identiteten utgör en förening av å ena sidan ett funktionellt rolltagande (man är 

arbetskraft) och å andra sidan en social, viljebildande, praktik (man är också ett subjekt). Men i takt 

med det moderna samhällets allmänna differentierings- och individualiseringsprocesser skiljs dessa 

praktiker åt. Arbetet rationaliseras enligt sina villkor (med ovan beskrivna strukturomvandlingar 

som resultat) och de sociala, viljebildande praktikerna, utvecklas för sig. Heteroegenisering av 

villkor i arbetslivet upplöser samtidigt den kollektiva erfarenheten av arbete (Allvin 1997).

   Resultatet är ett individualiserat arbete. Med den kollektiva erfarenheten av arbete eroderar även 

förutsättningarna för en gemensam pliktetik och arbetet estetiseras, det underkastas konsumtionens 

form (Bauman 1998). Man vill ha ”spännande”, ”intressanta” eller ”utvecklande” jobb. Sådana som 

främjar självförverkligandet (Lyttkens 1985). Därmed inte sagt att folk inte bryr sig om moral i sitt 

arbete, tvärtom. Men att utföra abstrakt arbete, att upplåta sig som arbetskraft, ger mycket få 

pluspoäng. De estetisk-moraliska kraven handlar om att (inte) utföra arbetsuppgifter som (inte) 

känns rätt för individen. 

   Den teoretiska betydelsen för begreppen individualism och instrumentalism i denna uppsats är att 

de utgör möjliga sätt att förstå vad frivillig arbetslöshet handlar om ur individens perspektiv. Att de 

arbetslösa med instrumentella förhållanden till arbete verkar vara de som har det bäst (Nordenmark 

1999b) talar för detta begrepps relevans.

Alienation
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I Marx begreppsvärld syftar alienation på ett arbete som är främmande för arbetarens ”väsen”. 

”Arbetaren känner sig därför som sig själv först utanför sitt arbete, och i arbetet känner han sig som 

vore han utanför sig själv”. Då Marx antar att människan i arbetet ger uttryck för sitt artväsen, 

innebär ett alienerande arbete att hon blir främmande för sig själv. Arbetet, så som det organiseras i 

modern tid, reducerar hennes potentiellt fria verksamhet och kreativa produktion till ett medel för 

livets upprätthållande (Marx 1932: avsnitt XXIII). 

   Kritik har riktats mot Marx ursprungliga teori, inte minst för att den utgår från en metafysisk och 

nostalgisk föreställning om ett ursprungligt, naturligt gott arbete som deformeras i takt med att 

kapitalisten tar över kontrollen över produktionsmedlen (Allvin 1997:150, Paulsen 2010:170). 

Känslan av att i arbetet vara utanför sig själv kan dock preciseras socialpsykologiskt. Ett förslag är 

att se främlingskapet som en konfliktfylld spricka mellan ”I” och ”Me”, mellan människans 

reflexiva förmåga, upplevelsen av att ha en autonom vilja och kunna handla i enlighet med den, och

det funktionella handlandet, det som görs i enlighet med institutionellt bestämda rollföreskrifter 

(Allvin 1997:147ff). Dessa skilda handlingsprinciper kan överlappa (när man ”vill” uppföra sig 

precis enligt arbetets föreskrifter) men måste inte göra det. Alienation handlar då om att reduceras 

till arbetskraft, att det funktionella handlandet undantränger subjektiviteten, den egna viljan. Om 

alienation i denna bemärkelse har något med frivillig arbetslöshet att göra återstår att se.
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   Metod

Utgångspunkter

Detta är en fenomenologisk-konstruktionistiskt grundad uppsats med en kritisk udd. En ansats kan 

definieras som en uppsättning antaganden om ontologi och kunskapsteori (Aspers 2011:50) medan 

den kritiska udden syftar på det kunskapsintresse som driver projektet (Alvesson & Deetz 2000). 

   Utgångspunkten är därmed att den sociala världen (institutioner, identiteter, språkliga kategorier 

m.m.) antas vara uppbyggd av sociala konstruktioner, i grunden kontingenta men mer eller mindre 

stabila (Berger & Luckmann 1998). I syftesbeskrivningen och i det förra kapitlet används begrepp 

som ”arbete”, och ”nytta”, vilka följaktligen inte antas ha någon given betydelse, utan är föremål för

förhandling och omtolkning. Utforskandet av vilken mening sådana begrepp har för informanterna 

blir en del av undersökningen. Arbetslöshet är visserligen ett begrepp som används för att a priori 

ringa en del av befolkningen som inte har någon anställning, men huruvida informanterna själva 

tolkar sin situation som arbetslös är en öppen och potentiellt betydelsefull fråga. 

   Poängen med den fenomenologiska sociologin är att närma sig den förståelse av fenomenen som 

fältens aktörer gör sig. Forskaren kan inte utgå från att den mening hon tillskriver ett fenomen har 

en motsvarighet i informantens livsvärld. Samma ord kan ha olika betydelser, till synes identiska 

handlingar kan föregås av olika motiv. Att inte ta aktörens tolkning som utgångspunkt riskerar 

fördunkla mer än förklara den sociala världen (Taylor 1971, Alvesson & Deetz 2000:58ff). 

Samtidigt är målet med den vetenskapliga förklaringen att beskriva den sociala världen med 

teoretiska begrepp, annars blir forskningsrapporten inte mycket mer än ett osorterat återgivande av 

erfarenheterna från fältet. Hur den frivilliga arbetslösheten ser ut, måste alltså beskrivas med 

teoretiska begrepp samtidigt som dessa bara har ett förklaringsvärde i den mån de relaterar till 

aktörernas meningsstrukturer: aktörernas förståelse av fältet är den enda giltiga grunden för mer 

abstrakta, teoretiska begrepp som utgör själva förklaringen (Aspers 2009, 2011) Jag förstår detta i 

första hand som en begränsning av vilket slags förklaringar som ska gälla: begrepp som inte på ett 

logiskt, rimligt och för läsaren tillgängligt sätt kan relateras till informanternas erfarenheter är 

ogiltiga. Detta krav utgör ett skydd mot dåligt inflytande från skrivbordssociologi och positivistiskt 

önsketänkande16.

16 Ett typexempel på en sådan ogiltig, positivistisk och okänslig förklaring av just frivillig arbetslöshet lyder: ”om en 
arbetare måste välja mellan arbetslöshet och anställning i en annan sektor, bör det optimala valet vara arbetslöshet, 
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   Att kunskapsintresset är kritiskt betyder att projektet drivs av en vilja att problematisera 

förgivettagna föreställningar om den sociala ordningen. Nyfikenheten riktas mot ”de makter som 

definierar vilka vi är, vad vi bör vara och sträva efter, och hur vi bör leva våra liv som normala och 

välanpassade personer” i syfte att bryta upp den sociala verklighet som annars tenderar förstelna i 

sunt förnuft-mässiga föreställningar (Alvesson & Deetz 2000:13). Den kritiska traditionen brukar 

särskilt rikta in sig på ideologikritik, att avslöja hur språkliga konventioner, värderingar, känslor, 

praktiker m.m. reifieras och framstår som de enda rimliga. 

   Som kanske har framgått av kapitel 2 vänds den kritiska udden inte minst mot föreställningar om 

det goda arbetet och i denna ideologi förankrade idéer om vem som är förtjänt, vad det innebär att 

vara passiv, att arbetet innehåller nyttigheter m.m. Det är utifrån det kritiska kunskapsintresset som 

uppsatsens syfte, att utforska den frivilliga arbetslösheten, motiveras. Att inte utdefiniera dem som 

betydelselösa undantagsfall är överhuvudtaget en konsekvens av detta kunskapsintresse. 

   Begreppet kunskapsintresse kan på en banal nivå misstas för partiskhet. En sådan anklagelse 

förutsätter felaktigt att det finns en rakhet i förhållande till vilken man kan vara vinklad. Ingen 

kunskap kan produceras utan intresse för omvärlden, ingen beskrivning är a-perspektivistisk. För 

alla språkliga utsagor gäller att de antingen reproducerar och förstelnar den sociala verkligheten på 

bekostnad av andra möjligheter, eller synliggör dess godtycklighet (Alvesson & Deetz 2000). 

Frågan är inte om ett intresse driver en undersökning, utan vilket perspektiv som premieras och får 

lysa över den ”oerhört kaotiska ström av skeenden som flyter genom tiden”, så att ett fenomen 

snarare än ett annat framträder (Weber 1991:160). 

Fallet och dess vidare betydelse

Uppsatsen syfte är att utforska frivillig arbetslöshet för att bilda en förståelse för vad fenomenet 

handlar om, men ambitionen beskrevs också vara att med utgångspunkt i detta fall belysa 

existerande föreställningar om arbetsmoral och arbetslöshet. Fallet frivillig arbetslöshet används 

alltså för att säga något mer generellt om arbetslöshet och arbetsmoral. Hur kan detta göras?

   Generalisering används här inte i den statistiska bemärkelsen. Om syftet bara var att utforska 

frivillig arbetslöshet skulle det delvis kunna uppfyllas genom ett kvantitativt angreppssätt, men inte 

utan en del problem. För det första kan en sådan design bara ge kunskap om frekvensen av och 

korrelationen mellan kända variabler. Men en av poängerna med att utforska frivillig arbetslöshet är

att upptäcka det okända. Givet den fenomenologiska ansatsen är poängen dessutom att försöka 

förstå aktörernas meningsnivå, vilket mätningar av på förhand utvalda variabler omöjliggör. Redan i

eftersom värdet på hans humankapital förringas snabbare om han arbetar inom en industri som inte är konform med 
hans specifika humankapital. Under arbetslösheten kan arbetaren hålla sig å-jour med utvecklingen i sin egen sektor och
han utsätts inte för ny och störande information” (Hertzler 1986). 
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förra kapitlet riktades t.ex. kritik mot studier som utifrån av Jahodas (1981, 1992a, 1992b) eller 

Fryer och Paynes (1984) teorier försöker mäta arbetslösas aktivitetsnivå utan att följa upp 

aktivitetens mening. Betydelsen av latenta funktioner måste bli föremål för undersökning och kan 

inte betraktas som given. Annars kan heller inte det kritiska kunskapsintresset att vrida på, 

ifrågasätta och lösa upp förgivettaganden tillgodoses. 

   Bennett (2004) beskriver ett par nivåer för generalisering vid kvalitativa studier som denna. På 

den grundläggande nivån handlar en fallstudie endast om undersökningspersonerna och deras miljö.

Denna uppsats kan då på sin höjd säga något om frivillig arbetslös i allmänhet. 

   En annan generaliseringsnivå vilar på antagandet att det studerade fallet tillhör en typ av fall, att 

frivillig arbetslöshet är en typ av arbetslöshet, och att resultaten säger något om arbetslöshet och 

arbetsmoral i allmänhet. Detta slags generalisering är mer teoretisk. Observationerna, berättelserna 

och över huvud taget empirin betraktas som exempel på teoretiska kategorier och genom att belysa 

den teori som används på det empiriska fallet och undersöka hur och om den klarar av att beskriva 

vad som pågår på fältet, så produceras kunskap som kan vara relevant för andra fall där samma teori

används (Lichterman 2002). Om den frivilliga arbetslösheten inte visar sig utmärkas av ett 

ersättande av de upplevelsekategorier som påstås finnas i arbetet, så uppstår frågan om teorin kan 

förfinas, villkoras eller rent av avfärdas. Detta alltså under antagandet att frivillig arbetslöshet är en 

typ av arbetslöshet. Frågan blir därför: är frivillig arbetslöshet en sorts arbetslöshet eller ett 

ovidkommande specialfall? I början av förra kapitlet argumenterade jag för att den inte är 

ovidkommande. Jag menar att frivillig arbetslöshet är ett specialfall, men ett mycket relevant 

sådant. Enligt de teorier som jag kommer att använda finns nämligen inget i definitionen av 

arbetslöshet som refererar till arbetsvilja (eller att man har kontakt med arbetsförmedlingen, 

huruvida man sagt upp sig själv eller liknande). Frånvaron av arbetets latenta funktioner gäller alla 

som inte arbetar. Att olika positionella rörelser får olika konsekvenser beroende på hur de tolkas 

ingår på samma sätt i statuspassagens begreppsvärld och det finns ingen anledning att utesluta vissa 

tolkningar på förhand. Det starkaste skälet för att inte avfärda frivillig arbetslöshet är dock att 

arbetsvilja faktiskt är vad teorierna avser förklara. Bristen på upplevelsekategorier liksom 

inkongruens mellan status och identitet antas skapa en frustration som leder till att man vill ha ett 

jobb. Att på förhand exkludera dem som inte vill arbeta och påstå att teorin bara förklarar 

arbetsviljan hos de som vill arbeta är cirkulärt – det som ska förklaras (arbetsvilja) har då förutsatts. 

Alltså måste frivillig arbetslöshet ingå i teoriernas användningsområde, och fallet utgör en typ av 

arbetslöshet, vilket innebär att vissa generaliseringsanspråk kan riktas mot hela denna kategori.

   Denna diskussion handlar om möjligheterna att gå från intervjumaterialet till något mer generellt, 

inte om begränsningarna. Det ska påpekas att den empiriska undersökningen inte säger något om 
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hur vanliga vissa förhållningssätt är eller de relativa frekvenserna för olika fenomen. Den 

kvalitativa greppet beskriver förekomster och deras innebörder, inte deras spridning. Men därmed 

inte sagt att förekomsterna skulle vara isolerade företeelser. Även om den empiriska 

undersökningen i sig inte håller för statistisk generalisering kommer jag i kapitel 5 att peka på vissa 

överensstämmelser mellan mina resultat och annan forskning.

   Alvesson och Deetz diskuterar en mer radikal skepticism där slutsatser om vad som 

överhuvudtaget pågår utanför intervjusituationen måste dras med mycket stor försiktighet. 

Människor ger svar som passar frågan och försöker göra goda intryck, att intervjun ens säger något 

om intervjupersonens vardag är inte givet. På grund av vad de beskriver som språkets 

effektorienterade (snarare än sanningsorienterade) natur (2000:131), och i vad Holstein och 

Gubrium (1995) kallar aktiv intervju är en viktig del av tolkningsarbetet att försöka se vad den 

intervjuade gör med språket, hur hon berättar, inte vilken extern verklighet hon refererar till. Att 

informanterna tycks vilja ursäkta sig när de talar om A men är mer rakt på ifråga om B och 

angelägna att övertyga mig om ett visst sakförhållande C, är sådant jag försökt väga in i tolkningen. 

Analytiska frågor blir i sådana lägen ”varför måste A ursäktas?” eller ”vad gör det för skillnad för 

intervjupersonens berättelse om jag inte övertygas om sakförhållande C?”. Informanternas 

berättelser behandlas som framställningar snarare än återspeglingar, vilket inte betyder att de är 

substanslöst påhitt. 

     

Analys, kodning och idealtypisering

Kodningsprocessen kan grovt sett delas in i tre steg. Först gjordes mycket induktiva läsningar av 

materialet. Dessa var öppna i den mening att jag inte letade efter något särskilt, utan kodade grova 

teman som ”ekonomi” eller ”dåligt arbete” samt sådant som jag av en eller annan anledning trodde 

kunde vara intressant. Helt ren var denna läsning naturligtvis inte, all analys görs mot bakgrund av 

en (teoretisk) förförståelse, men koderna definierades inte på förhand utan under processens gång.

   I nästa steg blev läsningen mer prövande och deduktiv med syftet att inte bara urskilja olika 

fenomen utan också undersöka rimligheten i vissa teoretiska påståenden. Här användes begrepp ur 

Jahodas och Ezzys teorier (t.ex. ”arbetskamrater” eller ”agensnarrativ”) samtidigt som mer 

deduktiva frågor ställdes till materialet, t.ex. ”hur kommer det sig att informant 6 verka genomleva 

en inkongruent arbetslöshet men ändå inte vill arbeta, tvärtemot vad som borde vara fallet?” eller 

”vad innebär det att informant 2 å ena sidan verkar sakna en viss upplevelsekategori, men å andra 

sidan inte vill arbeta?”. Det är detta slags analys som möjliggör den teoretiska generalisering som 

diskuterades ovan. Inledningsvis genomfördes en kodning i taget tills hela materialet kodats på båda

sätten.

32



   Processen gav ett resultat som i huvudsak presenterades genom teman som ”ekonomi”, ”karriär”, 

”vardagen” m.m. För varje tema kunde ett par strategier, förhållningssätt eller bakgrunder urskiljas, 

men dessa tycktes inte hänga ihop mellan temana. Analysen gav visserligen möjligheter att besvara 

frågan hur frivillig arbetslöshet ser ut, men det var som om kärnan, vad det hela egentligen handlade

om, hade förbisetts. Det saknades en syntes.

   Efter hand anade jag att det sätt på vilket informanterna tog avstånd från arbete på kunde bilda 

utgångspunkten för en syntetiserande princip. Här började det tredje steget i kodningsprocessen och 

tre huvudsakliga typer (instrumentalism, individualism och motstånd) kunde urskiljas. 

Förhållningssätten de hade till arbete tycktes sedan hänga ihop med andra saker som jag tidigare 

kodat, men som inte riktigt knutits ihop till en helhet. Samtidigt upptäckte jag att typerna jag 

frammanat kunde relateras till vissa aspekter ur litteraturen om postfordism, som jag dittills mest 

använt för att beskriva den moderna arbetsmarknadens förutsättningar – de större möjligheterna att 

glida in och ut ur arbete. Vid den omläsning jag nu började göra hittade jag begrepp för de 

motivbilder som utgjorde fundamenten i det som höll på att bli idealtyperna. Att mina begrepp 

instrumentalism och individualism återfinns i den postfordistiska litteraturen är förstås inte ett 

sammanträffande. Dessa teorier gav analysen ett stöd utan vilket jag förmodligen inte hade fullföljt 

den. Men jag har heller inte aktivt letat efter vad ”postfordisterna” skriver om. Idealtypiseringen har

alltså byggt på en induktiv kodningsprocess, där utgångspunkten var informanternas 

förhållningssätt till arbete, men konstruktionen har stärkts av och kunnat utvecklas av postfordistisk 

teori (se kapitel 5).

Materialet

Kontakt och materialinsamling

Sammanlagt intervjuades femton personer. För att hitta dem har två huvudsakliga metoder använts: 

jag har frågat egna bekanta och jag har annonserat på platser som verkat lovande.

   Fem informanter har varit bekantas bekanta, men ingen av dem har varit någon som jag känt 

personligen eller hört talas om innan intervjun. I fyra av dessa fall kontaktade jag själv informanten 

efter att mellanhanden gett klartecken. Den femte, liksom resterande tio kontaktade mig, efter att ha 

läst en skriftlig annons.

   Dessa annonser skickades ut på olika håll. Dels har jag kontaktat nätverk för basinkomst och 

arbetslöshetsfrågor, dels har jag gjort inlägg på internetforum och i facebookgrupper som jag blivit 

tipsad om eller misstänkt besöks av personer som är intresserade av arbetskritik eller alternativa 

inkomster. De exakta formuleringarna i annonserna har varierat något, men nyckelordet frivillig 

arbetslöshet har använts och följts av en preciseringen att man varken ska ha eller vilja ha en 
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anställning. Att informanterna kontaktat mig tyder på att de åtminstone delvis känt igen sig i denna 

beskrivning. Den ursprungliga kontakten har följts av en mejlkorrespondens där ett par 

grundläggande frågor kring försörjning, ålder, arbetslöshetens längd m.m. har ställts. Förutom de tio

som valdes ut på detta sätt har jag haft kontakt med ytterligare ett tiotal som av någon anledning 

valts bort: för att de inte velat bli intervjuade, för att de inte varit tillräckligt arbetslösa (t.ex. jobbat 

några timmar i veckan), för att de varit frivilligt arbetslösa tidigare men inte nu, eller något 

liknande. En informant, fick jag veta mot slutet av intervjun, arbetade på frilansbasis ungefär en dag

per vecka. Då intervjun redan var gjord valde jag trots allt att ta med honom i materialet. Att han 

arbetade lite grand vägdes då in i den totala bedömningen av hans situation.

   Intervjuerna tog mellan en och två timmar, majoriteten närmare en timme. Samtliga intervjuer 

spelades in med diktafon och transkriberades i sin helhet. Platserna för intervjun har varierat. Några 

genomfördes på café eller motsvarande offentlig inrättning, några har genomförts i en 

föreningslokal eller liknande som informanten haft tillgång till och några i informanternas hem. 

Hembesöken har från min sida varit mycket uppskattade, inte minst då själva miljön motiverat till 

andra slags frågor och en bättre förståelse för livsvillkoren. Att bli bjuden på hemplockat te och 

nybakad sockerkaka var inte bara gott, det ledde också in på frågor om en självförsörjartematik som

jag sannolikt inte frågat lika ingående om annars. Uttalanden som att ”på landet får man vara ifred” 

får dessutom en klarare innebörd när man kan se de enstaka grannhusen och ensligheten. 

   Av de femton informanterna var fem kvinnor tio män. Åldersmässigt var variationen stor, från 

strax över tjugo till sextio år. Fyra var tjugofem eller yngre (jag kommer ibland att referera till 

denna grupp som ”de yngre”), en omkring trettio, fyra omkring fyrtio och resterande sex över 

femtio. Elva informanter bodde i eller i nära anslutning till någon av Sveriges större städer, tre på 

landet och en i en lite mindre stad. 

Intervjuerna

Intervjuer kan beskrivas utifrån hur strukturerade de är, i vilken utsträckning en förutbestämd 

uppsättning frågor styr samtalet. Extremerna utgörs av frågeformuläret med bestämda 

svarsalternativ och det fritt flytande samtalet (Aspers 2011:142). Givet mitt utforskande syfte att 

beskriva hur den frivilliga arbetslösheten ser ut, och givet det kritiska intresset att ifrågasätta 

förgivettagna idéer om arbetslöshet och arbetsmoral har en ganska stor grad av öppenhet valts. För 

att förstå vilken mening de arbetslösa själva fäster vid situationen krävs en viss lyhördhet som 

försvåras av förutbestämda uppfattningar om vad som borde vara viktigt. Lyhördheten, eller 

reflexiviteten, kommer framförallt till uttryck i hur nya frågor tillåts uppstå i situationen, beroende 

på hur samtalet flyter. Informantens associationer och dennes eget sätt att tolka frågan utgör en del 
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av resultatet. 

   Ingången till att uppfylla syftet att utforska den frivilliga arbetslösheten har varit att utgå från 

mycket elementära teman som vad de för inkomster, hur länge de har levt utan arbete, vad de gjorde

innan, hur en vanlig dag ser ut, vad de tänker om framtiden m.m. för att få en basal förståelse för 

denna ur ordningens perspektiv udda grupp. Dessa teman har stått för samtalens struktur.

   Att jag nöjt mig med intervjuer och inte gått längre och mer systematiskt tillväga med t.ex. 

deltagande observation beror på hur jag i övrigt närmat mig ämnet. Den frivilliga arbetslösheten 

finns inte på en specifik plats som kan besökas. De jag kommit i kontakt med har i regel inte känt 

till någon annan i samma situation, med vilken interaktionen hade kunnat observeras. Att följa 

enstaka informanter i deras vardag hade varit möjligt, men mycket tidskrävande. Jag valde att hellre

träffa fler än studera några i detalj. Uppsatsens frågeställningar rör också sådant som inte direkt kan 

observeras, t.ex. vad informanterna gjort tidigare, hur länge de varit utan arbete och vad de har för 

planer för framtiden.

Etik

Vid intervjuerna har jag följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002) 

såtillvida att de fyra huvudkraven har efterföljts. Vid den första kontakten har deltagarna 

informerats om att studien är en masteruppsats vid Uppsala Universitet och om syftet med den. De 

har erbjudits att ta del av den färdiga versionen. Alla deltagares anonymitet har garanterats genom 

att ljudinspelningar och transkriberingar förvarats oåtkomligt för utomstående och eventuella namn,

platser eller annat som kan knyta någon uppgift till en viss person har använts med försiktighet och 

ibland ändrats i den färdiga texten, enligt informanternas önskemål. I slutet av varje intervju har de 

fått chansen att kommentera intervjun, lägga till, ta tillbaka, förtydliga eller ändra något. 

   Alla har därmed lämnat informerat samtycke på så sätt att de känt till deltagandets förutsättningar 

med avseende på publicering, hantering av lämnade uppgifter och konfidentialitet.

   Etiska frågor aktualiseras också då frivillig arbetslöshet är en delvis ljusskygg verksamhet. Man 

kan såklart tycka att det slags avslöjanden som görs i texten är problematiska. Om det nu finns en 

grupp som gillar att inte jobba, ska man då berätta om den, med risken att de får det ännu svårare att

försörja sig? Jag har försökt hantera detta dilemma genom att utelämna vissa detaljer. Denna åtgärd 

måste å andra sidan vägas mot de nära beskrivningar som är den kvalitativa metodens poäng. 

Samtidigt vore det nog att göra för stort nummer av uppsatsens betydelse om man tror att de som är 

engagerade på fältet inte skulle ha någon aning om vad som ibland pågår där. Så mycket till 

avslöjanden för berörda parter är det sannolikt inte fråga om.
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4

 Instrumentalism, individualism och motstånd

     - tre slags frivillig arbetslöshet

Analysen har lett fram till konstruktionen av tre idealtypiska frivilliga arbetslösheter, den 

instrumentella, den individualistiska och motståndet. Dessa begrepp syftar i första hand på de 

förhållningssätt till arbete och arbetslöshet som informanterna ger uttryck för, men till varje idealtyp

hör också distinkta identiteter, försörjningsvägar, karriärer och dagliga rutiner.

   En idealtypisering är ett försök att renodla. De flesta informanter har någon idealtyp som de står 

klart närmast, men alla personer är i någon mån en blandning. En informant kan ge luft åt 

samhällskritik då och då utan att typifieras som motståndare om hon i övrigt intar ett instrumentellt 

förhållande och inte gör särskilt mycket praktik av kritiken. När jag refererar till vissa som 

”instrumentalisterna” så syftar det på dem som i hög grad inkarnerar denna idealtyp utan att de 

diskuterade egenskaper för den skull behöver vara exklusiva för dessa personer.

   Konstruktionen av idealtyper har varit en induktiv process men bygger dels på tolkningar gjorda 

utifrån statuspassagens narrativa perspektiv, dels på den postfordistiska moralens begrepp. Den 

teoretiska innebörden av dem kommer att diskuteras mer i nästa kapitel, där den mer teoretiska 

analysen av och med Jahodas begreppsapparat också är placerad.

   Efter genomgången av dessa tre slags frivillig arbetslöshet tar jag upp ett antal problem som inte 

har kunnat spjälkas upp på idealtypiskt vis, men som ändå utgör en viktig del av resultatet.

Instrumentalistisk frivillig arbetslöshet

Grunden i den instrumentella frivilliga arbetslösheten är ett distanserat, a-moraliskt, förhållande till 

arbete och till arbetslöshetsförsäkringen. De gör inte bedömningar i termer av rätt eller fel att 

arbeta, utan i termer av om det är rimligt att de ett tag håller sig borta från det arbete som ändå är 

oheligt. Instrumentalisten är inte arbetslös för att x (som vi kommer se att individualisten är) eller 

för att inte y (som vi kommer se att motståndaren är), utan tar en paus från det arbetsliv som inte 

förmår väcka hennes pliktkänslor, men som i och för sig erbjuder andra fördelar, som lön och 

gemenskap.
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Karriärer och vägen till arbetslöshet

Instrumentalismen återfinns framförallt bland de medelålders deltagarna. De har ofta arbetat större 

delen av sina vuxna liv, utfört kvalificerat arbete och har slutat ofrivilligt från sin senaste 

anställning. 

   Här finns bl.a. en sextioårig automationsingenjör, Scenografen som under många år varit 

periodiskt arbetslös då hon frilansat, Högskoleläraren och en kvinna som bl.a. drivit nattklubb och 

café. Ett sätt att närma sig dessa berättelser är med hjälp av begreppen agens- och ödesnarrativ. 

Agensnarrativet handlar om en arbetslöshet som ytterst är resultatet av personens egen vilja, medan 

ödesnarrativet pekar på makten hos yttre omständigheter. Instrumentalisterna använder en sorts 

ödesstruktur som jag vill kalla korruptionsnarrativ, vilket syftar på en berättarstruktur som inte bara 

framhåller berättarens oskuld utan också att de externa krafter som orsakade arbetslösheten var 

korrupta. Ingenjören sa rent formellt sa upp sig från sitt senaste reguljära arbete, men efter att i flera

år mottagit kränkningar från närmaste chef: ”svensk arbetsrätt är en katastrof, det ser bra ut på 

pappret men ingen hjälper den som råkar illa ut”. Det visade sig sedan vara svårare än han tänkt att 

få ett nytt jobb. Genom Arbetsförmedlingen fick han olika praktikplatser, men tröttnade till slut på 

att bjuda den ena arbetsgivaren efter den andra på sitt kunnande utan att få någon lön för det. ”Detta

har gjort att jag blivit väldigt trött på att arbeta, kanske göra dubbelt eller fem gånger så mycket som

någon med full lön och göra detta gratis eller väldigt billigt, jag börjar bli väldigt trött på det”. 

Sedan ungefär ett år har han dragit sig undan från arbetsmarknaden, för att istället ägna sig åt sin 

gård och förbereda inför pensionen. En annan hänvisar till neddragningar och att han som 

småbarnsförälder inte hade tid att följa med ut på golfbanan och ”fjäska för cheferna”. I andra fall 

nämns åldersdiskriminering. Korruptionsnarrativet underkänner ordningens legitimitet, meritokratin

har ersatts av fjäsk och arbetsrätten är ihålig.

   Att just de som haft ganska långa karriärer med kvalificerat arbete använder korruptionsnarrativet 

är förmodligen ingen slump. De berättar förbigående eller utförligt att de är bra på vad de gör och 

att de har tyckt om jobbet. Om statusen som arbetslös framkallar tvivel om deras duglighet fungerar

berättelsen om en korrupt ordning för att skingra dessa. Jag tolkar dessa berättelser som att 

arbetslösheten är problematisk i förhållande till deras identitet, att denna delvis upprätthålls genom 

det arbete de inte längre har.

   Ett annat exempel på hur instrumentalisterna försöker skydda sin yrkesstolthet syns i 

nedanstående citat. Jag frågade Scenografen om hon presenterade sig på olika sätt när hon arbetade 

och var arbetslös.
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Jag är frilansande scenograf hela tiden. Vad ska jag annars vara? Arbetslös scenograf? Nej, 

frilansande betyder att man hoppar mellan olika jobb, så då får det heta så. Till och med det

året när jag inte hade ett enda jobb fick det heta så, fast jag kände att det skorrade väl lite

dåligt kanske efter ett år.

Skillnaden mellan frilans och periodisk arbetslöshet är konceptuell, begreppet låter karriären (i 

bemärkelsen berättelse) fortlöpa oberoende av positionsförflyttningar på arbetsmarknaden. 

Ingenjören har inget motsvarande att ta till, istället kallar han sig ”uppfinnare”, vilket framförallt 

syftar på de grejer han nu håller på med hemma, men konceptet utgör inget brott med 

automationsgärningar i yrkeslivet: identitetsmässig kontinuitet kan upprätthållas.

Ekonomi

Så gott som alla informanter uppger att de lever sparsamt och har en begränsad ekonomi. Den stora 

skillnaden går mellan de som tolererar sin ekonomiska situation och de som sätter en ära i den. 

Instrumentalisten står för det toleranta förhållningssättet. I detta material är de som försörjer sig 

genom socialförsäkringar ofta instrumentalister och av de som huvudsakligen är instrumentalister 

försörjer sig nästan alla genom socialförsäkringar. Det toleranta förhållningssättet illustreras här av 

Scenografens svar på hur det går att leva på a-kassan.

Egentligen skitdåligt, den har ju inte höjts nämligen sedan 2002 tror jag, så den är ju usel. 

[…] Vi klarar oss, har liksom inga jätteutgifter heller, jag menar är man i min ålder så har

man redan för mycket saker, för mycket möbler, för mycket allting. Så behoven av att 

köpa något är liksom... mat mest.

En annan kvinna beskriver perioder som definitivt varit tuffa, då ”varje tomburk räknades”. Den 

ekonomiska pressen är enligt båda arbetslöshetens största nackdel. 

   Bland de som klarar försörjningen genom någon socialförsäkring (sammanlagt åtta informanter) 

syns det toleranta förhållningssättet hos alla utom en. För att det ska fungera måste de även tolerera 

försäkringarnas villkor. Rent praktiskt innebär det att de måste visa för Arbetsförmedlingen att de 

söker jobb. Som en av dem säger: ”för att gilla ett läge så måste man gilla ett annat läge också”. 

Han syftar å ena sidan på vad han kallar ”frihetsgrader”, de fördelar arbetslösheten ger honom, och 

å andra sidan de rapporteringskrav som utgör en av dess nackdelar. Flera berättar hur livet på 

socialförsäkring medför med vissa risker, som de helt enkelt får lov att tolerera. Ordet ”tur” används

i flera framställningar, i nedanstående citat för att beskriva den vanskliga färden mellan 

arbetsmarknadsåtgärdernas Skylla och fattigdomens Karybdis.
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Jag minns en gång, de ville stoppa mig i Samhall. 'Vad ska jag göra?' för att ändå, man

förlorar tiotusen. Ja, det var bara att sjukskriva sig och så under de två veckorna jag var

sjukskriven så kom en annan plats, en helvetes tur va. Tänk! Jag skulle ut i hamnen, ut 

i helvetet, ingen buss eller något och börja halv sex på morgonen påpälsad i ett kylrum 

och portionera ut äcklig mat till gamlingar som de kör ut till... alltså det var en mardröm.

Att nyttjandet av socialförsäkringar sammanfaller med längre karriärer och ofta kvalificerat arbete 

beror antagligen på att just dessa berättigats a-kassa och varit inne i systemet när de slutade arbeta 

(att däremot söka upp myndigheterna för att ansöka om att få sin frivilliga arbetslöshet finansierad 

är kanske att gå över gränsen för många). 

   Förhållandet till socialförsäkringarna är a-moraliskt, de får inga samvetskval av att spela systemet.

Förhållandet till den nära omgivningen är en annan sak. Flera berättar om skuldkänslor i förhållande

till mecenater i den nära omgivningen, något som Dunn (2014) kallar ”wealth ethics”: att etiken i 

den ekonomiska situationen avgörs i förhållande till den signifikanta omgivningen snarare än det 

abstrakta transfereringssystemet.

   Instrumentalisten framhåller gärna det absurda med sökkrav samtidigt som antalet arbetslösa är 

långt fler än de lediga tjänsterna – någon måste helt enkelt vara den som har a-kassa: ”då kan jag 

anmäla mig frivilligt att vara det ett år eller så”, som Scenografen uttryckte det. ”Varför ska jag ta 

ett jobb som någon annan skulle vara glad för”, säger en annan. Instrumentalisterna hänvisar till det 

orimliga i att söka jobb som inte finns, till en sorts rationell, distanserad, legitimitet. 

   Som tydligast framstår det distanserade förhållningssättet i ett par intervjuer där jag frågade om 

parasitepitetet, om de som levt av socialförsäkringar blivit kallade eller känt sig som parasiter (eller 

liknande) på det allmänna. 

Hannes: Det finns de som tycker att om man lever på a-kassa och inte vill jobba, att man är

en parasit då. Delar du den synen?

Informant 2: Jag delar den synen såtillvida att... beroende på hur vi organiserat samhället med 

socialförsäkringar som är uppbyggda kring en viss ideologi så faller ju det där automatiskt ut

som en del av ekvationen, att alla som inte gör så är parasiter. Det leder ju till det som kallas

free rider-problematiken va. … Jag är fullt på det klara med att det är en rimlig bedömning

utifrån hur saker ser ut, men eftersom saker ser orimliga ut så blir det där, ja...man får förhålla

sig till det va.

Högskoleläraren delar här resonemangsvis analysen, men förhåller sig distanserad från de 

känslomässiga reaktioner på den, på stigmat och på det handlingskorrektiv som skulle kunna följa 
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av att parasitepitetet ingår i självförståelsen. Innebörden av instrumentalistens distanserade 

förhållningssätt blir ännu klarare om det jämförs med motståndarens. På samma fråga om 

parasitepitetet svarar en av dem att det är hennes ”livsmål är att vara en parasit på välfärdsstaten”, 

och att hon absolut skulle kunna tänka sig att leva på bidrag, men inte kommit sig för. Medan 

instrumentalisten hänvisar till det rimliga, så hänvisar motståndaren till det rätta.

Instrumentalistens vardag

I högre grad än de andra idealtyperna är instrumentalisterna engagerade i föreningsliv. Ett sätt att 

rekrytera frivilligt arbetslösa var att kontakta nätverk och intresseföreningar för frågor om 

arbetslöshet och basinkomst. De som svarat via dessa kanaler har framförallt varit instrumentalister,

vilket i och för sig inte betyder att föreningslivet utgör någon större del av deras vardag. Bara två 

nämner att de gör mer än att stå på mejllistan, som att gå på möten och arrangera seminarier. Någon 

är med i lokalföreningar, en annan i ett politiskt parti. Den samlade bilden är att det sker i ganska 

liten utsträckning (i förhållande till vad som rimligen kan beskrivas som det ersättande av arbete 

som som Jahodas latenta funktioner implicerar).

   Av de femton informanterna hade åtta barn, men bara tre beskriver hur en föräldraroll utgör någon

större del av deras vardag – samtliga är kvinnor i medelåldern. Barnens skolgång skapar dagliga 

rutiner för att gå upp, laga mat och ta hand om dem. Skötsel av hemmet (lägenheten, huset, 

trädgården, gården) tar också mycket tid. I vissa fall kan det beskrivas som en utvidgad föräldraroll 

(en kvinna jämför sig själv med sin styvmor som var hemmafru), men i andra beskrivningar är 

barnen frånvarande. De klipper gräs, bygger och renoverar, beskär träd, utfodrar hästar, planterar 

krukväxter och plockar bladlöss. Dessa rutiner är inte exklusiva för dem som framförallt är 

instrumentalister, men instrumentalisterna kännetecknas av att de inte beskriver någon enskild 

annan syssla än dessa åtaganden (som vi kommer se att projektarna/individualisterna gör) och de 

beskriver heller inget som kan tolkas som en upplevd brist på dagliga rutiner (som vi kommer se att 

vissa motståndare gör).

   Vardagen består såklart inte bara av sådana institutionellt definierade roller. I den frivilligt 

arbetslösa världen pågår massa saker som varken kan återföras på sådana roller eller på 

sammanhållna projekt och som därför är svårare att sammanfatta i termer av rutiner. Denna 

aktivitetskategori kan kanske beskrivas som spontan och bör förstås mot bakgrund av den 

passiviseringsdiskurs som allt sedan Marienthal varit ett bärande element i 

arbetslöshetsforskningen. En del av denna aktivitetskategori består av saker som är svåra att hinna 

med när man arbetar, vilket Scenografen här ger exempel på.
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Ja, men det är till exempel att dra ihop och bjuda hem folk på middag, laga mat, baka, sy, fixa

grejer hemma, sånt hinner man absolut inte när man jobbar. Jag skulle aldrig bjuda hem folk

på middag en lördag om jag var iväg och jobbade alla dagar innan och inte hinner laga den här

middagen. Det vete fan hur andra människor gör, de snor väl ihop något på lördagen.

Förekomsten av spontan aktivitet motsäger å andra sidan inte att tempot i vardagen ibland skruvas 

ner. ”Allt går lite långsammare... man blir lite som en pensionär, man blir mycket lågvarvigare... 

vilket jag i och för sig tycker är skönt”, som en av dem uttryckte det. 

   För att sammanfatta så kännetecknas instrumentalistens tidsstruktur av institutionellt definierade 

roller och åtaganden i högre grad än för de andra idealtyperna. Den stora mängden obunden tid kan 

dels utnyttjas för sysslor som arbetslivet omöjliggör, dels leda till ett lägre tempo vilket i sin tur kan 

värderas på olika sätt.

Bra gemenskap och dålig arbetsmiljö

Vilket är då det typiskt dåliga arbete som instrumentalisterna vänder sig emot, och är det något de 

saknar från arbetslivet? I intervjumaterialet kan ett antal bedömningskriterier för bra och dåligt 

arbete urskiljas. I värderingen av arbete tar informanterna hänsyn till alienation, nytta/destruktivitet 

och gemenskap/arbetsmiljö. Det kriterium som är mest framträdande för den instrumentella 

idealtypen är gemenskap och arbetsmiljö. Dessa kriterier är inte exklusiva för instrumentalismen, 

men jag väljer att presentera dem här då de tycks sammanfalla med instrumentalismens andra 

egenskaper. 

   De av informanterna som säger att de kan sakna något nämner (förutom lönen) uteslutande det 

sociala sammanhanget. Kvinnan som drivit nattklubb svarar här på om det är något hon kan sakna 

från arbetslivet:

Ja, alltså det är klart. Det är ungefär som att vara singel respektive i ett förhållande, alltså det är

för- och nackdelar. Det är många saker man kan sakna, arbetskamrater, det här med att ingå i ett

sammanhang, göra saker tillsammans, bjudlunch, den typen av grejer är jättetrevligt, ofta har man

sitt mesta sociala utbyte på jobbet. Det är ingen som orkar umgås som har heltidsjobb.

Att gemenskap är det enda de saknar betyder dock inte att arbete i allmänhet har tillgodosett dem 

med det. Vid ett annat tillfälle beskriver hon hur förundrad hon blev när hon första gången kände av

riktig arbetsglädje. Hon hade då haft ett trist jobb på reklambyrå ett par år men började sedan arbeta

på en lunchrestaurang. ”Det var så befriande, de här tjejerna som stod i kassan hade någon sådan 

här walkie-talkie och de bara skojade och jag bara 'wow, vad är det här för ställe?', det var jättekul”.
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Hon träffade sedan en man och tillsammans började de driva stället som nattklubb. ”Allt var roligt, 

även tråkiga jobb, för han älskade att arbeta och den energin spred han liksom omkring sig och då 

fick jag verkligen uppleva det”. Arbetsglädjen och gemenskapen utmärker sig här som något annat 

än hon dittills varit van vid. Sina senare anställningar omtalar hon inte heller med samma eufori.

   Flera informanter nämner chefer som typiskt dåliga inslag i arbetslivet. Detta till den grad att de 

slutat självmant just därför: 

Jag stod och diskade och han [chefen] kom och kastade ciggen såhär, en cigarett...sssss... 

[sveper med handen i luften] som landade i diskvattnet. ”What the fuck is this? Do you wanna

work like this?”. Jag tog av mig grejerna och stack. ”Var ska du?!”, ”Jag ska härifrån och

aldrig komma tillbaka”, och sen det jobbet har jag blivit av med några andra men jag tar

inte skit från nån jävel liksom.

En man var på en städfirma det sista han gjorde innan han började hålla sig borta från arbetslivet ett 

tag. Chefen var orsaken till att han sa upp sig: ”väldigt utnyttjande, han såg inte att man behöver ge 

och ta för att det ska funka”. Ingenjören som mobbades av sin chef utgör här det kanske tydligaste 

exemplet. 

   Till arbetsmiljö räknar jag här också bedömningar av hur organisationen fungerar. Kvinnan som 

drev nattklubb berättar om en anställning som hon fick genom Arbetsförmedlingen, som fungerade 

mycket dåligt: ”alla vi som jobbade blev sjuka, någon fick hjärtinfarkt, någon är fortfarande 

sjukskriven tjugo år senare, jag fick den här utmattningsdepressionen, som det hette... det var en 

jättehemsk arbetsplats”. Det är också i jämförelse med organisatoriska krav, ”snäva ekonomistiska 

resultatkrav” som Högskoleläraren ger följande beskrivning av sin arbetslöshet: ”det lilla reservat 

av meningsfullhet som jag tycker att jag erövrat, det borde alla människor tillåtas få ha, men så är 

det ju inte”.

   Bedömningskriterierna gemenskap och arbetsmiljö är en mycket konkret arbetskritik, den vänder 

sig mot vad som hänt på den specifika arbetsplatsen, mot kollegorna, organisationen och chefen. 

Det är inte abstrakt arbete som utvärderas (sådant kommer vi se att andra ägnar sig åt), att bli 

utnyttjad tolkas inte som utsugning utan som ett dåligt arrangemang som kunde vara bättre någon 

annanstans. Kritiken riktar sig inte heller inte mot vad som produceras, det är inte arbetets 

eventuella nytta och destruktivitet som står i fokus (vilket motståndarna lyfter fram), utan 

trivsamheten i det sociala sammanhang som arbetsprocessen utgör. Utmärkande för 

instrumentalisten är snarast frånvaron av dessa andra bedömningskriterier. En möjlig förklaring till 

detta ligger i den relativt starka yrkesidentiteten. Det ligger s.a.s. i dess natur att betrakta arbetets 
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process och dess produkt som nyttiga: identiteten förutsätter en positiv värdering av föremålen för 

identifikation. På samma sätt ligger det i själva alienationsbegreppet att handlingarna som utförs 

under arbetet är främmande, att de inte är meningsfulla i förhållande till förståelsen av vem man är. 

Utgångspunkten för mina tolkningar är att informanten i första hand pratar om och associerar till 

arbeten som hon själv har erfarenhet av. Givet att instrumentalisten ofta haft relativt långa karriärer 

av kvalificerat arbete som hon tyckt var bra så är det därför inte konstigt att gemenskapen och 

miljön blir mer framträdande i intervjuerna – de mer grundläggande problemen med att kunna 

tillskriva arbetet en viss nyttohalt och meningsfullhet är redan lösta. Instrumentalisten står för den 

etablerades arbetskritik. Den teoretiska kopplingen mellan instrumentalism och 

gemenskap/arbetsmiljö är alltså att den socialisationsprocess karriären utgör kan få de andra 

kriterierna att sjunka in i den reifierade bakgrunden. De som lyfter fram alienation och destruktivitet

har däremot inte accepterat fältets premisser om arbetets nytta och meningsfullhet. Med detta inte 

sagt att de jag kallat instrumentalister inte överväger arbetets mening och nytta, men de orienterar 

sig ofta mot arbeten där dessa problem inte är akuta.

Frivillighetsgraden

Det frivillighetskriterium jag ursprungligen använde var att personen varken har eller vill ha något 

arbete. Under arbetets gång visade sig detta mindre knivskarpt än jag tänkt. Några informanter 

fabricerar vanligtvis sina aktivitetsrapporter (som skickas till Arbetsförmedlingen), men ibland kan 

det förstås dyka upp jobb som de faktiskt vill ha. Om de då inte får det jobbet – är arbetslösheten 

plötsligt ofrivillig? Utan att fördjupa diskussionen om fri vilja kan man problematisera den som 

sociologiskt begrepp. Vi upplever att våra handlingar drivs vår vilja, medan den sociologiska 

uppgiften ofta är återföra dem på t.ex. normer eller rolltagande. Avsikten med detta avsnitt är inte 

att försvara den definition som användes för att hitta informanter, utan att visa på den variationsvidd

som finns i materialet: frivilligheten kan vara mer eller mindre total.

   Med total frivillighet menas här att informanten avstår från alla jobb. Total frivillighet betyder inte

att personen inte kan ha någon föreställning om ett drömjobb (sådana har de ofta kunnat spekulera 

om), totaliteten ska förstås i relation till hur de uppfattar utbudet av arbetstillfällen. Inget av vad 

som erbjuds lockar. Den mer partiella frivilligheten innebär att det i det stora utbudet av jobb som 

de inte vill ha och undviker att få (Arbetsförmedlingen ser till så att de faktiskt ”söker”, medan de 

själva ser till att sållas bort i rekryteringsprocesserna) då och då dyker upp något intressant som de 

vill ha men inte kan få. Högskoleläraren berättar t.ex. att det kan dyka upp något som han verkligen 

vill ha och att han då ”skulle kunna lägga ner betydligt mer kraft” på de ansökningar som han 

annars bara gör för att få ut sitt arbetslöshetsunderstöd. De flesta dagar är han totalt frivillig, men 
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ibland bara partiellt. De bra jobben, de som gör frivilligheten partiell, är ofta sådana som de haft 

tidigare eller som någon de känner har, inte fritt skulpterade drömanställningar.

   Frivilligheten är mer partiell för instrumentalisten än för de andra typerna. Dyker det rätta jobbet 

upp så tar de det, men de anstränger sig inte för att hitta det, enligt vad de berättar. Scenografen 

uttryckte det såhär: ”någon ringer och frågar 'kan du göra det här'? Och jag svarar 'ja' eller 'nej'. 

Bara det att söka jobb tycker jag är helt imbecillt”. Av citatet kan man få intrycket att ”någon” ofta 

ringer, men inte oftare än att hennes arbetslöshetsperioder kan vara från ett par månader till upp till 

ett år. 

   Instrumentalister väger tillfälliga fördelar mot nackdelar och är medvetna om att situationen i 

framtiden kan bli sådan att de måste söka jobb på allvar, av ekonomiska skäl, eller för att 

försäkringens villkor ändras och kräver värre motprestationer.

När någon kritisk gräns närmar sig så är det ju möjligt att jag lägger om strategin så att säga. 

Jag tycker att jag nu vinner så pass mycket i förhållande till vad arbetslivet skulle kunna ge, 

men jag kan inte säga vilken tidshorisont jag kommer att betrakta det på det viset, men för

närvarande är det så.

Pausen

För de informanter som har ett instrumentellt förhållningssätt till arbete och arbetslöshet, där 

fördelar alltså vägs mot nackdelar med tillbörlig distans från pliktetiska resonemang om arbete och 

livet på försäkringar, kan arbetslösheten ofta liknas vid en paus. En paus har ett slut, på ett eller 

annat sätt förväntar de sig komma tillbaka till arbetslivet. Högskoleläraren jämför arbetslösheten 

med det friår som lanserades 2005 och säger att det vore bra för hans pensionspoäng om han ”inom 

en inte allt för avlägsen framtid återvände till arbetslivet”. Scenografen har varit periodiskt arbetslös

i tjugofem år, alltid med känslan av att ”det dyker väl upp något”. Ingenjören beskriver sin situation 

som ett par års förberedelser inför pensionen, och även om han inte börjar arbeta igen så utgör 

pensionen en karantän som s.a.s. ligger i arbetets förlängda linje: ordningen ska återställas. Pausen 

är ett överskådligt avbrott från den karriär de tidigare haft och planerar att komma tillbaka till. I tid 

varierar pauserna mellan ett par månader (vilket Scenografen vid intervjutillfället räknade med) och

som längst ett par år. För pausliknelsen är det viktigt att de saknar principiella invändningar mot att 

arbeta (som vi i avsnittet om bedömningskriterier såg att de gjorde), pausen är en överblickbar frist 

från de slags konkreta arbetsmiljöproblem som de tidigare upplevt och kan förvänta sig av arbetet. 

De strävar inte mot att bygga upp en särskilt långsiktig tillvaro utanför arbetslivet, framtiden är inte 

en förlängning av nuet.
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   Ett arbetslöshetsproblem finns vid pausens slut, när arbetslösheten går från frivillig till ofrivillig. 

Tydligt syns detta hos en kvinna som till vardags är ganska upptagen av en utvidgad föräldraroll. 

Ibland söker hon jobb hon vill ha, men tappar lusten när hon inte ens blir kallad till intervju: ”då 

känner jag mig bara som något slags oönskad människa i samhället”. Poängen här är att hennes 

vardag som arbetslös är oproblematisk, dilemmat uppstår vid de tillfällen då hon söker attraktiva 

jobb. Genom denna handling och exponeringen inför bra jobb tolkas situationen istället som 

ofrivillig och skillnaden (inkongruensen) mellan vad som är och vad som kunde vara uppenbaras. 

   En viktig del av instrumentalistens paus är att det arbetsliv hon senare tänkt kliva in i väsentligen 

är samma som hon lämnat. Vid pausens slut hägrar inte direktörslön och starkölslunch, utan typiskt 

ett arbete liknande något tidigare. Scenografen tänker sig nya scenografijobb, en trettioåring som 

gärna skulle ta ett bra verkstadsarbete har tidigare haft bra verkstadsarbeten. Detta till skillnad från 

den projektformade arbetslösheten (se nedan) som, om den avslutas, förhoppningsvis resulterar i ett 

jobb som i viktiga avseenden är betydligt bättre än de senaste.

Individualistisk frivillig arbetslöshet

Den andra idealtypiska frivilliga arbetslösheten är den individualistiska, som kännetecknas av att 

arbetslösheten blir en sorts plattform för självförverkligande och personliga projekt. Individualisten 

är arbetslös för att x. Dessa projekt är typiskt mycket tidskonsumerande och utgör en central punkt i

dessa informanters tillvaro. Att kalla denna projektcentrerade arbetslöshet ”individualistisk” är att 

gå händelserna något i förväg, då begreppet som sådant kommer diskuteras ordentligt först i nästa 

kapitel. Projekten förstår jag som ett viktigt uttryck för det individualistiska förhållningssättet, men 

individualism som begrepp är bredare och viktigt t.ex. för förståelsen av en viss tidsdisciplin.

Karriär och vägen till arbetslöshet

De som närmar sig den individualistiska, projektbaserade, idealtypen är samtliga män, men med 

avseende på ålder (som spänner från omkring tjugofem till en bit över femtio) och tidigare yrken så 

är de en mer heterogen grupp än instrumentalisterna. Till de arbeten de tidigare haft hör bl.a. 

försäljare i leksaksaffär, diskare, egenföretagande hälsopedagog och systemutvecklare på ett stort 

data- och elektronikföretag.

   Till skillnad från instrumentalisterna använder dessa individualisterna agensnarrativet för att 

berätta om och förklara varför de inte arbetar (de uppfattar sig oftast inte som arbetslösa, vilket jag 

återkommer till). Ett underliggande tema i dessa berättelser är att livet utan arbete ger utrymme åt 

den som de egentligen är, och de flesta av dessa berättelser innehåller någon sorts vändpunkt eller 

ett uppvaknande som kan sammanfattas med ”det hela började när...”. En man målar förbigående en
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bild av hela det moderna samhället, i vilket ett deltagande står i konflikt med den egna viljan, det 

som egentligen är han, och vändpunkten kom när han hoppade av en utbildning.

Jag känner att det är liksom ett stort hjul med saker som ska göras, man ska göra det här och man

ska göra det här men om man tar ett steg tillbaka och istället liksom känner: ”vad vill jag göra?”.

[…] Det blev en ganska tydlig vändpunkt, för innan hade det känts lite konstigt att leva som alla

andra, för det hade varit något som känts lite fel liksom.

En annan man, som för ett antal år sedan skaffade ett fallfärdigt hus och började renovera det med 

endast kasserat material (”återbruka”, som han säger) berättar om en händelse för över trettio år 

sedan som fick honom på nya tankar. En konflikt i en bilmonteringsfabrik mellan honom, som hade 

astma, och en storrökare resulterade i att chefen beskyllde honom för att vara en bråkstake. ”I det 

ögonblicket föddes egentligen något inom mig, en idé om att inte vilja ha en chef, att inte behöva 

jobba tillsammans med idioter”. Sedan dess har han bara haft kortare anställningar och mestadels 

varit egenföretagare, vilket han också betraktar sitt projekt som. Han berättar att han för länge sedan

”ruttnat” på konsumtionssamhället men först 2009, när barnen flyttat ut, började realisera projektet 

att återbruka ett hus, ”för att se hur fint det kunde bli”.

   Berättelser är inte bara försök att återge händelseförlopp utan också ett identitetsarbete. De skapar 

en begriplig helhet av den mångfald skeenden livet innehåller och som helst både berättaren och 

lyssnaren kan förstå som rimlig och moraliskt rättfärdig (Ezzy 2000, 20001). Agensnarrativet ger 

uttryck för en identitet som är mindre problematisk i förhållande till att inte arbeta. Medan 

instrumentalisten berättar om en korrupt ordning och därigenom skyddar sin egen yrkesidentitet, så 

framhåller individualisten handlingsförmågan, att han agerade och inte nöjde sig med mindre än det

egna projektet.

Projekten

Projekten är centrala i dessa människors liv på så sätt att de tar mycket tid anspråk, de är 

bestämmande för hur det dagliga livet struktureras och de har, i min tolkning, en 

identitetsgrundande karaktär. I flera fall finns, som sagt, en tydlig början då personen tog ett 

avgörande beslut och gjorde en kännbar investering – ekonomiskt, tidsmässigt och/eller socialt.

   ”Jag kom hit [till Sverige] för att göra musik du vet. Och det har jag gjort, men det har inte blivit 

riktigt som man har tänkt sig”. Musikern, som han fortsättningsvis kommer kallas, tänkte slå 

igenom, försörja sig som rockstjärna och inte behöva arbeta. Så har det hittills inte blivit, men 

musiken framställs som den kanske viktigaste beståndsdelen i hans liv. Den långa flytten satte hela 
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det kända livet på spel för att möjliggöra en realisering av projektet. En annan man jobbade på ett 

stort teknikföretag, hade en hög lön och (emellanåt) arbetsuppgifter som han tyckte var intressanta. 

”Men det är klart att jag har inte riktigt haft... det har varit side track för mig”. Investeringen handlar

här om att hoppa av från den tidigare banan (som inte var egentlig) för att kunna ägna sig åt 

karaktärsanimation. För Återbrukaren handlade investeringen om att skaffa gården och ensam flytta

långt ut på landet. De är också ensamma om projekten, de bestämmer själva över vilken riktning det

ska ta, vad målet är, när de ska hålla på med det o.s.v. 

   Det finns en som som aldrig säger något i stil med ”det hela började när...”. Istället berättar han 

hur han alltid varit intresserad av böcker. Skolan uppfattade han däremot aldrig vara ”på riktigt”. 

Han är nu i fyrtioårsåldern och har en sammanlagd arbetslivserfarenhet som inskränker sig till en 

eftermiddags korvförsäljning och två veckors städning. Han är numera sjuk och trött, men beskriver

sitt tidigare liv såhär.

Jag har ägnat mitt vuxna liv åt att jag måste lära om så mycket dumheter man vuxit upp med, man 

har inte lärt sig rätt så att säga. Jag har fått lägga alla energi på det va, att lära om och försöka ta 

reda på vad sanningarna egentligen är […]. Hela tiden var det studium i den latinska betydelsen av

ordet, studium, att bedriva något, att ägna sig åt något med energi eller vad man ska säga.

   

Bland många informanter finns en ovilja eller känslighet att (i naturliga situationer) prata om att de 

är arbetslösa (se avsnittet Mörkläggning längre ner). Utmärkande för projektarna är inte att 

arbetslöshet uppfattas som ett känsligt begrepp, utan som ett missvisande. På frågan om han någon 

gång kallat sig arbetslös svarar den nyss citerade Filosofen såhär:

Det är inte vad det har handlat om, det har jag aldrig tyckt, jag har aldrig upplevt mig själv

som arbetslös. Jag har haft mycket mer arbete än, alltså jag har inte velat slösa det [min tid, 

min kraft] på att gå till ett jobb på arbetstid.

I lägre grad än andra informanter tolkar projektarna situationen som arbetslös. Bland motståndarna 

finns sådana tendenser, men skillnaden är att arbete och arbetslöshet där fortfarande utgör en given 

referenspunkt: de är motståndare i förhållande till arbete och arbetslöshet. I projektet finns en 

starkare positiv karakteristik, de är arbetslösa för att x.

   Flera av dem som håller på med projekt har också ett begrepp för vad de håller på med. Han som 

hoppade av utbildningen och ställde frågan ”vad vill jag göra?” kallar det ”personlig utveckling”, 

Animatören säger ”min strävan”, Filosofen säger ”studium”.   
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   Tolkningen att projektet utgör en viktig del av dessa informanters identitet, precis som yrket 

gjorde det för instrumentalisterna, baseras sammanfattningsvis på den egentlighet och de 

vändpunkter som fanns i agensnarrativen, på det faktum att de gjort en betydande investering, att 

det upptar så mycket tid, på det allvar med vilket de talar om projekten och på att de inte tolkar 

situationen som arbetslös utan som projektfylld. Att flera har ett samlande begrepp för 

verksamheten kan också förstås som ett försök att ordna och hålla samman.

Ekonomin

Sett till försörjning är projektarna, individualisterna, en brokig skara. Några lever av sparade 

pengar, någon har försörjningsstöd och några har en okonventionell försörjning.

   Animatören, som tidigare arbetade med utveckling av datasystem, hade en hög lön som han inte 

gjorde av med. Då pengarna samlades på hög insåg han med tiden att han skulle kunna leva på dem 

och göra något annat. Dessa ”dra-åt-helvete-pengar”, som han kallade dem, hade han vid 

intervjutillfället levt på i två år och han beräknade att de skulle räcka åtminstone ett par år till. 

Andra har sparat ihop betydligt mindre summor genom timvikariat och CSN. 

   Till de okonventionella försörjningsmetoderna hör Återbrukarens ”skrothandel”. Han hittar och 

köper kasserade saker som han ibland piffar upp och säljer vidare. Delar av intervjun med honom 

drevs fram av anekdoter om hur han lyckats, trots dåliga odds och till omgivningens förvåning. Som

när han sålde husets kamin för att finansiera en resa till Indien. Han skulle vara borta under vintern 

och inte behöva någon ny förrän nästa år. Väl i Indien gick han på auktion och ropade in en 

oljemålning som hemskickad i container kunde säljas på Bukowskis för femton tusen. På väg hem 

från flygplatsen efter resan kom han över en kasserad erotikbutiksinredning som ett par timmar 

senare var såldes för ytterligare sju tusen. Filosofen försörjs huvudsakligen av sin sambo, men 

försöker också förmera ett arv genom aktiv trading på börsen.

   Instrumentalisterna tolererade sin ekonomiska situation. Detta gäller delvis för individualisterna 

men här finns också ett större ointresse för och avståndstagande från konsumtion. Av 

individualisterna är det ett par som närmar sig motståndarnas typiska förhållningssätt att sätta en ära

i knappheten. Återbrukarens hela projekt handlar t.ex. om att vända sig bort från 

konsumtionssamhället och pröva något annat. Men det är mer tveksamt om det finns någon 

teoretisk, nödvändig, koppling mellan individualismen och konsumtionskritiken. För Filosofen 

framstår materiell rikedom mest som ointressant i förhållande till projektet medan Musikern ogillar 

att vara fattig.

Tiden och vardagen
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Projektarna ger förvånansvärt likartade beskrivningar av projektens tidsåtgång. ”Det var ju hela 

tiden hundra procent, alltså hela vakna tiden, det finns inget arbete17 och fritid, bara arbete och vila”

sa Filosofen. ”Vad fan, ska jag spela in tills jag dör – ja!”, sa Musikern. ”Jag går ner där vid halv 

niotiden och så går jag upp vid sex […] oftast lördag söndag också”, sa Animatören. Projektet 

strukturerar den vakna tiden. Jag har inte haft någon möjlighet att kontrollera dessa siffror på något 

sätt, och det är dessutom svårt att avgöra exakt vilka handlingar, kroppsliga rörelser och tankar som 

hör till projektet och vilka som inte gör det. Ovanstående beskrivningar får, åtminstone i de två 

första fallen, tas med en nypa salt. Utsagorna kan däremot förstås som uttryck för hur mycket tid 

som vore tillbörligt givet projektets betydelse, eller för upplevelsen att projektet är dominerande.

   Den tid som struktureras av projektet har också egenskapen att andra personer sällan är 

inblandade. Jämfört med det rolltagande som strukturerade instrumentalistens tid (föräldraroll, 

föreningsengagemang, skötsel av gård och hem) är projektaren inte ansvarig för någon annan än sig 

själv. Ingen extern instans bekräftar den självpåtagna tidsstrukturen och ingen annan än projektaren 

själv blir lidande om strukturen inte upprätthålls. För de vars tidsstruktur inte understödjs av någon 

institutionell roll hanteras tiden på lite olika sätt, vi kan tala om individuell tidsdisciplin och 

spontanitet, i brist på bättre ord. 

   Spontaniteten syns bl.a. hos Filmfotografen, som menar att det aldrig varit något problem för 

honom att hitta på saker att göra: ”jag har ändå den här självgående inställningen, jag kan tänka mig

hur svårt det kan vara för enklare själar med vanligt... som inte kan hitta på något va... jag har ändå 

massor av fantasi och kan sätta igång”. 

   Den individualistiska tidsdisciplinen tar sig helt andra uttryck. Animatören berättar att han skaffat 

en liten lokal, ”för att liksom kunna komma ifrån allt i hemmet som man kan bli distraherad av”. På 

frågan om han har långtråkigt ibland svarar han: ”nej, då skäms jag och så gör jag något (skratt), jag

känner inte att jag får ha långtråkigt, då har jag ju tappat  bort poängen med det, då kan jag lika 

gärna ha långtråkigt på ett jobb och dra in pengar”. En annan man säger att det kan bli mycket 

”segande” om dagarna och fortsätter:

När man inte har rutiner så måste man anstränga sig ganska mycket for att få saker att hända

liksom, om man har skola eller jobb så kommer det alltid finnas särskilda uppgifter. Men till

exempel att cykla och läsa har jag verkligen behövt anstränga mig för att komma igång med,

men det känns givande.

Den individualistiska tidsdisciplinen består av att göra scheman åt sig själv och skaffa lokal, att göra

17 ”Arbete” syftar här inte på lönearbete, utan på koncentrerad förkovring, på ”studium”.
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ett planerat motstånd mot impulsen att ”sega”. Poängen är att det i arbetets och de 

institutionaliserade rutinernas frånvaro inte är frågan om ”spontanitet”, att saker händer av sig 

själva, utan om medvetna ansträngningar. 

   En annan del av den individualistiska tidsstrukturen är att ibland göra sig av med rutiner och 

aktiviteter som i och för sig skapar hållpunkter, men som inte upplevs meningsfulla. Animatören 

berättar:

Jag undviker att ta åtaganden... som... blockerar, för jag tycker inte att jag behöver göra det […].

Jag var med och administrerade en krokiomgång, men jag kände bara att det inte var något som

gav mig något.

En annan man berättar om de ”buffertar” han har: ett stort skafferi och mycket kläder så att han 

slipper handla och tvätta. Dessa saker har kom upp när jag frågade om rutiner och upplevelser av 

tid. Det viktiga här är inte hur ofta han faktiskt behöver tvätta, utan perspektivet, att rutiner är bra 

att slippa då de utgör hinder i vardagen. Dessa informanter strävar mot att vardagen inte struktureras

av rutiner och åtaganden i onödan.

Alienation

När individualisten utvärderar arbete så är det avgörande kriteriet om arbetet är alienerande, 

huruvida det avkräver en aktivitet som är främmande i förhållande till subjektiviteten (och för 

projektarna huruvida det befordrar projektet). Alienation, i den bemärkelse som diskuteras här, är 

överhuvudtaget informanternas vanligaste kritik mot arbete, även om den (som framgick) inte var 

lika graverande för instrumentalisterna. Att jag relaterar alienation till den individualistiska 

idealtypen beror på att begreppet förutsätter en åtskillnad mellan individ och samhälle. Utan en viss 

individualism blir alienationsbegreppet (precis som rollbegreppet (Lyttkens 1985: 78f)) 

meningslöst. Givet begreppets långa historia har västvärlden varit tillräckligt individualiserad i 

minst hundrafemtio år, alla mina informanter har såklart varit tillräckligt mycket individer för att 

kunna uppleva alienation. Men begreppets teoretiska och explanatoriska kärna handlar ändå om en 

problematisk klyfta mellan individ och samhälle, och teoretiskt hör begreppet därför, menar jag, till 

den individualistiska idealtypen.

   Ett sätt att konkretisera förståelsen av alienation, förnekandet av subjektivitet, är med hjälp av 

Filosofens utläggning om dygd: ”om man sätter sin ära i andra saker som man tycker man själv är 

mer delaktig i, som man tycker beror mer på ens egen verkliga dygd så att säga, så är man inte 

intresserad av det där [att arbeta, få en lön och konsumera statusprylar]”. Dygden förstår jag här 
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som de egenskaper och förmågor som han själv värdesätter, som har betydelse för hans identitet. Av

allt han kan göra är det en mindre andel som angår honom på allvar.

Jag kunde inte sansa mig till att ta ett jobb, det skulle vara för slött helt enkelt. Det kanske finns

jobb som inte är slöa, men som jag hade levt i skolan och det upptrampade spåret som man

förväntades ta, jag hade aldrig upplevt det som något annat än slött bara. Man gör inget riktigt.

[...] Om jag i alla år haft den mentala nivå jag har sedan jag blev sjuk och trött, så hade jag nog

haft jobb som andra. Som frisk var jag självständig, jag förstod mig inte på uppgifter förelagda

av någon annan. Som sjuk började jag faktiskt bete mig som en anställd, jag behövde formella

uppgifter för att fördriva tiden.

Att ”det upptrampade spåret” aldrig upplevts vara ”på riktigt” och arbete därför framstod som 

”slött” förstår jag som att det inte engagerade denna dygd – och var därigenom alienerade. 

   När Musikern arbetat som diskare på restaurang har han ibland hört ”en röst i huvudet”:

”Du ska hålla på med musik och tillbringa din tid där och all tid ska gå åt det, inte åt att diska

åt folk”. Det eskalerar till en punkt när jag måste sluta, för jag får ångest över att jag gör fel

jobb eller använder min tid på fel sätt.

Alienationen består av ett handlande som inte engagerar människans subjektivitet, som inte upplevs 

ha någon kontakt med viljan. I exemplen syns en individ som inte står ut med att handla enligt 

rollens föreskrifter och som inte tål ett arbete där krav på meningsfullhet förnekas.

   Enligt samma bedömningskriterium kan bra arbete urskiljas, det som engagerar människans 

subjektivitet. Som en kvinna uttrycker det: ”ett bra arbete är den typen av syssla som känns 

meningsfull och som typ... liksom... jag vet inte, får en att känna att något händer”. Nu råkar hon 

(en motståndare) ett par meningar senare visserligen komma fram till att något sådant arbete kanske

inte finns överhuvudtaget, men citatet visar ändå på vilka krav kriteriet ställer: det ska kännas som 

om ”något händer”. Detta något är inte vad som helst, utan en ganska snäv kategori av för subjektet 

betydelsefulla saker. 

Framtiden

Individualisten återvänder gärna till arbetet i framtiden, på villkor att arbetet sammanfaller med 

projektet (därmed inte sagt de inte kan bli ekonomiskt tvungna att rucka på denna princip). 

Skillnaderna mellan instrumentalistens pausartade och individualistens projektinriktade arbetslöshet

är dess längd och föreställningarna om hur den kommer ta slut.

51



   Filosofen är i fyrtioårsåldern och ha enligt utsaga använt de senaste tjugo åt att ”lära om” de 

dumheter han växt upp med, som framgick ovan. Också Musikern har hållit på i omkring tjugo år, 

Återbrukaren i sex. Gemensamt för alla är att projektet gäller tills vidare. Framtiden är en 

förlängning av nuet snarare än ett avbrott från det och projekten motiveras delvis av en framtidsbild 

där projektet inte bara har lyckats i bemärkelsen att det blivit bra utan också blir möjligt att försörja 

sig på. Återbrukarens första mål (att själv kunna bo gratis på gården) är redan realiserat och han 

planerar nu att ”höja ribban”, och ge sig på gårdens övriga strukturer så att fler familjer ska kunna 

bo där. Musikern vill ge ut sin skiva och turnera med den. På sikt är Animatörens mål att få sitta på 

en internationellt beryktad studio, gärna japanska Studio Ghibli. Ingen av dessa har något emot att 

projektet sammanfaller med en anställning eller ett eget företagande, men i allas planer är projektets

fortskridande det centrala. ”Annars är det helt meningslöst, då kan jag vänta”, som Animatören sa.

   För instrumentalisterna var arbetslösheten en paus, när den avslutas har de tänkt återgå till ungefär

samma arbete som innan. Projektarna tänker sig istället ett framtida arbete som i de relevanta 

avseendena är betydligt bättre än vad de haft innan. Tidigare arbeten har typiskt förnekat vad de 

tycker är viktigt, det framtida arbetet måste främja det. Medan instrumentalisten hade ett distanserat

förhållande till arbete gäller motsatsen för individualisten. När Musikern slår igenom eller 

Animatören börjar på studio Ghibli kommer detta att vara på största allvar. 

Motståndet

Den tredje frivilligt arbetslösa idealtypen är motståndaren. Kännetecknande är de principiella skälen

att inte arbeta, motståndaren är arbetslös för att inte y. De principiella skälen riktar sig ofta mot 

abstrakt arbete samtidigt som de kan berätta om arbete de själva varit med om som varit ”helt okej” 

eller t.o.m. ”bra”. En specifik typ av motståndare är traditionalisten, som vänder sig mot hela det 

moderna samhällets funktionssätt och överflödsekonomi, och som siktar på att bygga upp ett liv vid 

sidan av, gärna i en självförsörjande gemenskap på landet. Motståndets och traditionalismens 

egenskaper har varit definierande för enskilda informanter i lägre grad än än vad individualismens 

och instrumentalismens har, men några har ändå gjort motståndet till det mest utmärkande draget i 

deras berättelser. 

Karriär och vägen till arbetslöshet

Av de utpräglade motståndarna var de flesta yngre (omkring tjugofem eller något lägre), men här 

finns också en medelålders kvinna. De yngre har framförallt gått runt på timvikariat och bl.a. arbetat

som servitris, röstmottagare (i riksdagsvalet), emballagesnickrare och brevbärare. Den medelålders 
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kvinnan har bl.a. frilansat som journalist och fotograf samt drivit en del konstprojekt.

   I berättelserna om hur de hamnade där de nu är använder de ofta agensnarrativet, ibland i extrem 

form. Hon som tidigare jobbade som röstmottagare säger:

Informant 3: Efter det bestämde jag mig för att inte ha något jobb, det tog knäcken på mig.

Hannes: Du bestämde dig för det?

Informant 3: Ja, liksom... det här går inte, det är fruktansvärt. […] Det var extremt

monotont, men kanske framförallt att... i och med att jag kände det som att jag var med och

verkställde det samhälleliga systemet (skratt), jag kunde se att folk gick och tog såhär

Svenskarnas parti-blanketter och jag kunde inte göra något, det var liksom jag som stoppade

ner dem i lådan. Jag kände mig helt […som att] jag inte längre är en person, jag är bara ett

verktyg för staten och då kände jag att nu får det vara nog.

Ett drygt halvår senare hade hon fortfarande inte jobbat, men var säker på att hon av ekonomiska 

skäl skulle behöva det längre fram. En annan kvinna berättar att hon bestämde sig för att kalla sig 

”arbetsbefriad istället för arbetslös” i samband med att hon tog examen som Socialpedagog, 

eftersom ”det kändes som ett mycket mer positivt ord och det var frivilligt som jag inte sökte jobb”.

Dessa agensnarrativ påminner om individualisternas på så sätt att de innehåller en tydlig vändpunkt,

men de saknar den investering som var typisk för individualisterna. Vändpunkten markerar inte 

starten på något, utan ett avståndstagande.

Alternativa inkomster och självförsörjning

Motståndarna försörjer sig på olika sätt. Någon lever på sparpengar (från jobb eller CSN), någon av 

socialförsäkringar, någon av sin partner. Men utmärkande för motståndarnas ekonomiska situation 

är att vissa inte bara tolererar utan också sätter en ära i knappheten. De ägnar sig en del åt 

dumpstring och, i traditionalisternas fall, självförsörjning.

   Tolerans beskrevs tidigare som acceptansen för en problematisk diskrepans mellan tillgängliga 

ekonomiska resurser och en önskvärd levnadsstandard. De toleranta ger ofta uttryck för viss kritik 

mot konsumtionssamhället, men det är en annan sak att göra aversionen mot prylar och en högre 

materiell nivå till en konsekvent livsstil. Scenografen motiverade t.ex. sin toleranta hållning med att

hon ändå hade för mycket saker. För vissa motståndare gäller tvärtom att de faktiskt har ganska lite 

saker. Den toleranta hållningen kan också jämföras med följande utläggning.

Alltså västerlänningar, man har väldigt höga krav på trygghet, så man vågar inte och man tror 

inte att man klarar något på egen hand, man klarar inte det mest grundläggande, man klarar inte
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att frysa, man klarar inte att vara lite hungrig, man klarar inte att laga mat... Det är många

grundläggande grejer som många är främmande för, så om man inte har ett jobb, då kan man

inte äta färdiglagad pizza. Men skit i det, gå ut och ät... gräs! Nä men gå och ät nässlor då. ”Nä

men det kan man inte äta, då kan man bli sjuk”, ja det är möjligt, men vad väljer du? Man är 

osäker på om man kan överleva på lägre nivå.

Idealiseringen av den ekonomiska situationen tar ibland nästan formen av en tabuisering av pengar. 

En annan kvinna som inte har några inkomster alls i nuläget (men underhålls av sin partner) 

försöker lära sig leva utan pengar för ”det är skönt att veta att man klarar sig”. En tredje 

motståndare beskriver problemen med att vara ”beroende” av en inkomst om sjutusen i månaden 

och den konsumtion sådana inkomster ohjälpligt leder till.

   Vissa informanter drygar ut hushållskassan genom att dumpstra, att leta upp ätlig mat ur 

framförallt matbutikers soptunnor och nästan alla som dumpstrar beskriver det som en 

gruppaktivitet.

   Av informanterna bor totalt tre på landet, två av dem odlar, delvis i försäljningssyfte, delvis åt sig 

själva. En kvinna som bor i villa med trädgård skördar uppåt hundra kilo vindruvor och plommon 

som äts under säsong och kokas till sylt. Andra försöker ta tillvara vad den vilda naturen erbjuder, 

som nässlor och örter. Begreppet självförsörjning (eller självhushållning) används ibland av 

informanterna för att beskriva sådana aktiviteter. Ingen lever av enbart sådant de producerat själva, 

begreppet syftar snarare på olika sysslor som tillsammans skulle kunna ingå i ett ekonomiskt 

oberoende hushåll. ”Jag gör allt, lagar mat från grunden, försöker odla lite...det är lite 

självhushållning, lagar kläder...”, berättar en kvinna. Min tolkning är att själva begreppet är 

betydelsefullt i sammanhanget. Distinktionen mellan att påta lite i trädgården och att ”självförsörja”

är moralisk. Ännu tydligare blir detta när man ser till begreppets bredd. Jag frågade en kvinna som 

hade som mål att bli mer självförsörjande vad hon i nuläget gör för att vara det.

Just nu så dumpstrar vi en del, men det har blivit mindre sen vi flyttade hit … och det är ju inte 

självförsörjande, men praktiskt. Sen tycker jag om att odla örter och grejer, och sen försöker vi 

återvinna saker och gå på klädbytardagar. Om jag vill gå på bio försöker jag gå när det är

gratisvisningar med samtal och sånt. Men självförsörjning är svårt i lägenhet.

Här konstrueras kategorin självförsörjning genom att lista saker som är gratis. Hon reserverar sig 

visserligen, men jag tolkar ändå associationerna som försök att att tillskriva dessa sysslor en viss 

status: de markerar en livsstil. På samma sätt tolkar jag berättelsen om när kvinnan på landet 

skämtar om att hennes granne borde placera sin router på vinden mot hennes hus, så att de kunde ha
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gemensamt internet: ”om han ansträngde sig så skulle... eller om han var lite mer såhär 

självförsörjande av sig så skulle han göra det”. ”Självförsörjande” används här i en bemärkelse som 

påminner om ”lite mer som jag”. En man bjöd på egenplockat örtte och jag frågade honom om han 

gjorde något mer som var ”självhushållande”. Svaret handlade om att han under sommarhalvåret 

brukar få gratis ägg och grönsaker från bekanta som har gård. Att göra det som är billigt eller gratis 

hänger såsom meningsfulla motståndshandlingar ihop med att producera själv. Vardagliga sysslor 

får ett moraliskt värde och objektiverar önskvärd motståndaridentitet. Liksom vissa kunde sätta en 

ära i den ekonomiska knappheten står självförsörjning för något ädelt.

   I motståndet och traditionalismen finns också en kollektivism. Förutom att dumpstringen är en 

gruppaktivitet berättar en yngre kvinna att hon hoppas kunna flytta ut på landet med ”likasinnade” 

vänner, och hon som vill dela internet med grannen nämner att hon gärna skulle vara fler, speciellt 

som hon har barn att ta hand om.

Motståndets identitet

Min tolkning var att de självförsörjande praktikerna hade en identitetsgrundande karaktär, att ägna 

sig åt sysslor som kunde sorteras under självförsörjning objektiverade en önskvärd identitet som 

självförsörjare. Denna identitet är per definition oppositionell, eller alternativ, självförsörjaridealet 

är otänkbart utan sin relation till konsumtionssamhället.

   Ett annat begrepp som vissa informanter använt om sig själva är ”arbetsfri” eller ”arbetsbefriad”. 

Precis som för självförsörjningen är begreppets moraliska betydelse uppenbar och starkt kopplad till

en önskvärd identitet skild från ”vanlig” arbetslöshet. En kvinna som numera kallar sig just 

”arbetsbefriad” kommer ihåg att hon redan tidigare gillade att arbeta ett par månader för att i 

perioder vara ledig, sedan kom hon i kontakt med människor som var involverade i 

basinkomstfrågan.

Jag hade inga ord [för det] och visste såhär inga fakta eller politiskt om det och det är väl det som

har stärkt mig, att det finns fler också som tycker om det och som vill inte leva helt sådär som

samhället går ut på just nu.

Citatet beskriver hur en tidigare oreflekterad arbetsovilja politiserades och kom att ingå i en 

självuppfattning om att leva vid sidan av. I Anderssons analys (2003) är arbetsfrihet ett teoretiskt 

begrepp. Där är den arbetsfri som enligt Anderssons tolkning bär på andra erfarenheter än de som 

arbetslöshetens dystra diskurs producerar. Arbetsfri är vad forskaren kallar vissa informanter, 

oavsett vad de själva menar. Jag vill med utgångspunkt i mitt material föreslå en annan 
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begreppsanvändning, eftersom det här är tydligt att arbetsfrihet fenomenologiskt bara angår vissa. 

Begreppet ger uttryck för en självförståelse, en önskvärd identitet – bara vissa vill vara 

arbetsbefriade. 

   Kvinnan ovan som distanserade sig från den västerländska levnadsstandarden, den arbetsbefriade 

kvinnan som inte ville leva enligt vad ”samhället går ut på just nu”, liksom en man som menar att  

”den energi som vanliga människor lägger på ett jobb lägger jag på att arbeta med mig själv och 

tänka på hur jag vill leva” ger alla uttryck för en positionering i förhållande till ett 

majoritetssamhälle som de inte vill vara del av. Den oppositionella identiteten förutsätter dock 

arbete (och ”vanlig” arbetslöshet) som norm, i förhållande till vilken jaget blir ett alternativ

   

Tidsstruktur

Det är bland motståndare som det kan vara korrekt att tala om en brist på struktur i de vardagliga 

rutinerna. Vissa berättar att de skulle vilja ha mer ordnad tillvaro.

Informant 3: Jag har inte så mycket att göra, jag känner mig lite... full av tvivel och sysslolös, 

och utan sammanhang. Jag har liksom en stor brist på sammanhang som känns roliga.

Hannes: Känns det inte som om ett jobb skulle hjälpa?

Informant 3: Nej det tror jag verkligen inte, snarare stjälpa

Hannes: Har du liksom... rutiner, några regelbundna sysslor?

Informant 3: Nej, jag önskar ibland att jag hade det, men det har jag verkligen inte.

Hannes: Går du upp olika tider varje dag?

Informant 3: Ja, jätteolika.

Den bristande tidsstruktur som iakttogs i Marienthal på trettiotalet (Jahoda et al 2014) har blivit ett 

bärande inslag i den allmänna arbetslöshetsdiskursen och ingår många gånger i arbetslösas 

självförståelse av vad som fattas dem (Andersson 2003). Intressant nog är de som i detta material 

beskriver en bristande struktur också starka motståndare till att arbeta. Citatet ovan kommer från 

hon som inte kunde med att vara röstmottagare och fick nog av arbete i september 2014. En 

förklaring till att just motståndarna upplever en brist kan vara att de tillskansat sig en rent negativ 

frihet (Fromm 1993), de har sluppit undan vissa tvingande institutioner men vet inte alltid vad de 

ska göra istället. Motståndets grundform är som sagt arbetslöshet för att inte y, inte arbetslöshet för 

att x. Här uppstår ett moment 22, där både arbete och inte arbete är dåliga alternativ. Den uppenbara

men viktiga skillnaden mellan den brist som beskrivits här och den som tidigare forskning pekat på 

är just det motståndsmässiga förhållningssättet: de identifierar inte arbete som lösning av problemet.
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   Hittills har jag definierat ”brist” subjektivistiskt. En brist uppstår när någon tycker att hon har en 

brist. I andra fall kan graden av struktur vara låg utan att det för den skull är motiverat att tala om 

”brist”. Begreppet osamtidlighet (Fuehrer 2010:45), att de egna aktiviteterna inte är synkroniserade 

med det övriga samhällets, fångar bättre vad det för vissa informanter är fråga om. Framförallt de 

yngre beskriver att konventioner som att gå upp på morgonen och lägga sig på kvällen inte alltid 

passar dem. En man beskriver valet av tidpunkt för sina nu främsta intressen såhär:

Informant 11: Jag tycker att det ar väldigt kul att bara cykla omkring i stan, särskilt sent när det

är ganska tomt.

Hannes: Hur sent då? 

Informant 11: (Skratt) Allt från nio till tolv, det beror på. […] sen är jag ute och målar graffiti två

till tre nätter i veckan kanske. 

Det är möjligt att bristande struktur och osamtidlighet helt enkelt är två sidor av samma mynt, delar 

av den lösa tidsstrukturen är möjliggörande för vad som är viktigt, andra delar är försvårande och 

upplevs som en brist. Men avsaknaden av en objektivt definierad tidsstruktur leder inte 

nödvändigtvis till en brist i subjektiva termer. Tvärtom öppnar sig för vissa en frihetlig bräsch.

Destruktivt och nyttigt arbete

Förutom bedömningar av arbetsmiljö och alienation är arbetets nytta och destruktivitet en viktig sak

för många informanter. För den typiska motståndaren är detta det centrala bedömningskriteriet. Att 

de gör bedömningar av arbetets destruktivitet och nytta innebär att de själva tar ställning till 

huruvida arbetets produkt eller dess tillverkningsprocess är skadlig eller ej. Destruktiviteten 

relateras ofta, men inte bara till frågor om planetens klimat.

   Skillnaden mellan att avfärda ett alienerande och ett destruktivt arbete är framförallt teoretisk. Att 

utföra vad som uppfattas som ett destruktivt arbete är förmodligen ofta alienerande då det avkräver 

handlingar som står i konflikt med den arbetandes subjektivitet. Man kan dock skilja på var 

informanterna menar att skadan uppstår. I avsnittet om alienation såg vi hur de i sitt 

avståndstagande från arbete pekade inåt, mot sig själva: arbete var slött och ångestframkallande. 

Destruktivitetsdimensionen handlar mindre om effekterna på självet och mer på omvärlden. I båda 

fallen är det emellertid centralt att individen sätter sig till doms över systemet, att dennes etiska och 

politiska krav inte låter sig är underordnas arbetsgivarens.

   I nedanstående utdrag aktualiseras både alienations- och destruktivitetskriteriet.
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Informant 14: Det är inte det att jag inte vill jobba egentligen, det är bara det att jag inte

ställer upp på liksom jättemycket saker som man oftast ställer upp på.

Hannes: Vadå till exempel?

Informant 14: Ja alltså i vanlig butik ska du ju då, du kanske måste stå och slänga saker som

är helt okej. Och då kan jag tycka att det här kan vi väl ge till någon... jag har bara jättesvårt

att göra saker som... jag säger emot. Jag försöker ju lägga band på mig men man kan ju inte

göra det hur mycket som helst, det är inte heller bra.

Destruktiviteten består i slöseriet att slänga saker som är helt okej. Att behöva ansvara för denna 

destruktivitet skapar i sin tur alienation. Hon försöker lägga band på sig, stå ut, men skadan på 

självet ”är inte heller bra”. En annan berättar om butiksjobb att ”det kändes som om man bara 

gjorde världen lite sämre men fick ut ganska bra timlön”. 

   För att ha inga eller mycket begränsade inkomster är det många (av det totala antalet informanter) 

som menar att ett bra arbete kännetecknas av att man inte behöver lön för att utföra det. Vissa är 

mer radikala och menar att om lön utgår så är det i sig ett tecken på att arbetstagaren har 

tvivelaktiga motiv, att om man inte kan vara på arbetsplatsen frivilligt så är arbetet per definition 

sämre. 

   Med detta sagt bör det förtydligas att informanterna skiljer på arbete och arbete, på bra arbeten 

och på arbeten i allmänhet. Det är de bra arbetena som kännetecknas av att de kan utföras utan 

ekonomisk ersättning. Även den med starka principiella skäl att inte arbeta kan säga att ”ibland 

måste man ju ha pengar”. För sämre arbeten är pengar enda anledningen att engagera sig i dem. 

Denna moral bygger i sin rena form på att ju mindre ansträngning för större ersättning, desto bättre 

arbete. I enlighet därmed är det flera som nämner slapphet som ett tecken på bra arbete: ”det var 

inget svettigt jobb”, ”bara fika, prata och spela Fia med knuff”, ”jättemycket pengar utan att göra så 

mycket”.

   Kritiken av det destruktiva arbetet smälter ibland samman med en mer allmän modernitetskritik, 

som hör till det traditionalistiska motståndet. En distans till den västerländska livsstilen och 

pengaberoende har redan beskrivits, men kritiken riktar sig också mer specifikt mot det moderna 

arbetslivet.

Medan någon annan sitter i bilkö och irriterar sig och får hjärtinfarkt och magsår och jag vet inte

allt, så står jag bara ute i mitt land och gräver eller tar en skogspromenad för att hämta mjölken, 

eller går och hjälper grannen med något. Det går åt så mycket resurser, folk hinner ju inte tänka

om de jobbar hela tiden, de är ju trötta då. Hemmet förfaller och jag hinner inte odla, hinner inte

sköta loppisen, hinner inte ta hand om mina höns, hinner inte fika, inte sova, jag kommer i obalans.

Man blir sjuk av det, folk är så sjuka hela tiden, unga människor får ont i ryggen och de äter 
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mediciner. När jag jobbar går jag upp i vikt och känner mig blek och sunkig.

 

Arbetet är här bara en beståndsdel i en större samhällskritik som också inkluderar den urbanisering 

som närheten till arbete ofta kräver, bilköer, snabbmat, flerfamiljshus av betong m.m. i en 

månghövdad destruktiv helhet. Traditionalisterna använder gärna ord som ”hets”, ”stress” och 

”resursslöseri” för att beskriva det moderna (arbets-)livet. Typiskt bra jobb handlar i den 

traditionalistiska arbetsmoralen ofta om det nära och konkreta, de pratar om odling, 

trädgårdsmästeri, massage och matlagning. 

   Motståndaren resonerar ofta på ett sätt som gör honom eller henne totalt frivillig. Om 

instrumentalisten ofta delar med sig av konkreta erfarenheter av dåligt arbete så ägnar sig 

motståndarna åt en mer abstrakt kritik, mot arbete i allmänhet då det innebär sådant som att sitta i 

bilkö och få magsår, att arbetet egentligen ligger i arbetsgivarens intresse eller att man som 

löntagare börjar konsumera i onödan.

Framtiden

Tankarna om framtiden ser för motståndarna ut på två sätt, antingen innehåller de en 

traditionalistisk dröm eller så är de ovissa.

   Med ovisshet menar jag att informanten har svårt att ge en konkret bild av framtiden, de kan vara 

säkra på vad som inte kommer ske, men ser inga tydliga alternativ (framtiden definieras, precis som

arbetslösheten, genom inte y).

Just nu kan jag inte föreställa mig att leva på något annat sätt samtidigt som jag förstår att det ju

innebär jättemånga olika svårigheter. Jag vill inte känna mig instängd i ett heltidsarbete, jag vill

inte skaffa familj, saker som jag tänker skulle göra mig olycklig. Och därför blir det väldigt svårt

att prata om framtiden, för jag tänker att det som samhället erbjuder är i princip inget annat än det

och jag kan inte tänka mig något av dem och då får jag ju liksom försöka leta på andra sätt, och

det tänker jag absolut är möjligt, men jag kan inte svara på vad jag gör om tio år.

Konkret handlar framtiden här om att undvika fällor, men den saknar positiv karakteristik. Kvinnan 

vet att hon inte vill jobba och att det kommer bli svårt, men inte vad hon gör istället. Vid ett annat 

tillfälle säger hon att hon känner sig ”full av tvivel och utan sammanhang”, som om det diffusa nuet

har fortplantat sig i framtiden. En annan är oviss om allt utom att han vill ägna sig åt något nyttigt, 

”göra något vettigt, hjälpa folk”. 

   Den traditionalistiska drömmen går i korta drag ut på att bo på landet och ägna sig åt odling eller 

annan självförsörjning. En kvinna har kommit en bit på väg medan det för andra, som är stadsbor, är
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förhoppningar. Hon som började kalla sig ”arbetsbefriad” beskriver en dröm om att tillsammans 

med ”likasinnade” flytta ut på landet och bo i en självförsörjande by där hon kan ”laga mat och odla

grönsaker”. En tredje nämner förbigående hon att hon i framtiden kanske flyttar ihop med en vän 

och börjar odla.

Traditionalistiska projekt?

Den skillnad som gjorts mellan projektet och strävan mot självförsörjning kan ifrågasättas. 

Självförsörjningen kan tveklöst ta en projektform, liksom vissa projekt kan bli meningsfulla som  

motståndshandlingar. Ovan relaterades projektet till individualism, men jag påstår inte att 

traditionalismen saknar ett mått av individualistiskt självförverkligande. Som visats innehåller både 

självförsörjningen och projektet identitetsgrundande inslag.

   Men man kan försöka skilja på nödvändiga och tillfälliga egenskaper. För traditionalismen är det 

antitetiska förhållandet till det moderna samhället en del av dess definition, en nödvändighet, medan

det för projektet är tillfälligt – det är teoretiskt (idealtypisk) för traditionalismen, men bara empiriskt

(det råkar sammanfalla) hos vissa projektare. En annan skillnad är att projektarna ofta beskrev en 

enskild mycket tidskonsumerande syssla. Exakt vilka kroppsliga rörelser och vilka tankar som hör 

till en viss ”syssla” är i och för sig godtyckligt, varför det är svårt att bestämma hur 

tidskonsumerande. Men man kan inte bortse från skillnaden mellan beskrivningar som ”all vaken 

tid” eller ”tills jag dör” och ”det är lite självhushållning” eller ”självförsörjning är svårt i lägenhet”. 

Samtidigt måste det påpekas att samtliga projektare varit män medan traditionalisterna framförallt 

varit kvinnor. Det är fullt möjligt att genus är en bakomliggande faktor som styrt både hur 

informanterna berättat om sig själva och hur jag tolkat berättelserna. Kanske var männen mer än 

kvinnorna benägna att framhålla allvaret i vad de gjorde. 

   Ovan beskrevs också att projektarna hade ett sammanhållande begrepp för sin verksamhet. 

Genom en sådan kategorisering konstrueras ett enhetligt projektet kring i och för sig disparata 

aktiviteter. På motsvarande sätt skulle självförsörjning (som ju används ganska brett) kunna vara det

sammanhållande begrepp som konstruerar ett traditionalistiskt projekt. Argumentet för att ändå 

upprätthålla en distinktion vilar slutligen på en helhetsbedömning. Traditionalismen är mer 

antitetisk och mindre fokuserad kring en enskild tidskonsumerande syssla. 

   Delvis handlar detta problem om hur enskilda informanter ska karakteriseras, d.v.s. vilken 

idealtyp de bedöms stå närmast. Att upprätthålla distinktionen är ett försök att skapa teoretisk 

(idealtypisk) renhet, vilket kan ha skett på bekostnad av att någon informant blivit orättvist 

karakteriserad. Så för att rätta till: vissa självförsörjare är också individualister.
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En ljusskygg verksamhet?

Gemensamt för alla idealtyper är att det frivilligt arbetslösa livet är förknippat med svårigheten att 

öppet visa för omvärlden att man inte har någon lust att jobba. Informanter känns vid detta problem 

i olika grad, men av materialet att döma fördelar sig svårigheten inte på ett sätt som följer 

idealtypiseringen. För förståelsen av hur den frivilliga arbetslösheten ser ut är mörkläggningen 

emellertid viktig, inte minst i förhållande till den teori och tidigare forskning som gör stor sak av 

status- och stigmaproblem.

Hoten mot den arbetsovillige

I stort sett samtliga informanter berättar att deras frivilliga arbetslöshet ibland har orsakat 

svårigheter. Ofta handlar det om att en blottad arbetsovilja leder till något slags sanktion. För att 

kort sammanfatta utgörs problemen av knepiga relationer, att den ekonomiska situationen kan 

försvåras, att behöva förklara sig och att inte erkännas för sitt ställningstagande (att leva som man 

gör). I efterföljande två avsnitt ges exempel på hur hoten avvärjs genom att arbetsoviljan och/eller 

arbetslöshetsstatusen mörkas och genom att man umgås med rätt personer.

   Ett exempel på en försvårad relation var när en (yngre) motståndare berättade för sin mamma att 

hon inte ville ha något jobb. Här syns också hur situationen kan försvåras ekonomiskt om 

omgivningen villkorar sitt stöd med uppvisad arbetsvilja

Informant 3:Hennes reaktion på det var väldigt känslomässig och såhär... hon blev väldigt upprörd

över det. Och det var väl därför jag inte hade sagt något, för jag visste att hon skulle bli så arg.

Hannes: Skulle du kunna låna pengar av henne?

Informant 3: Ja det har jag ju gjort liksom [...men] jag har ju inte lånat pengar efter att jag har

dropped the bomb att jag inte vill arbeta... och då sa väl kanske min mamma såhär att ”jaha, 

om det ska vara så, då kan du i alla fall inte låna pengar av mig!” 

   Ett annat dilemma är att den som är uppriktig med hur situationen ser ut måste hitta på en 

förklaring. ”Jag vill inte komma i den konflikten att jag ska försvara varför jag inte vill ha ett nytt 

jobb, för då kommer jag in på så mycket tråkigheter eftersom de senaste jobben varit förknippade 

med så mycket trauma”. En annan drar sig för att berätta om sin situation med motiveringen att ”det

blir svårt att förklara varför man gör som man gör och jag tycker inte att det är så kul att göra det 

alltid”. Båda dessa män synliggör att det svåra är att förklara och försvara, alltså att ge socialt 

godtagbara skäl. Själva viljan att inte ha ett arbete är däremot inte förknippad med någon inre 

konflikt.

   Det har framgått att vissa då och då förklarar sina handlingar med att det är bra för miljö och 
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klimat, och trots att miljöfrågor får anses ha en stark legitimitet i vårt samhälle var det ingen 

förutom Återbrukaren som uppgav att de någonsin i en naturlig situation förklarat sin situation med 

hänvisning till klimatets bästa. Inför mig och inför sig själva var miljön ett bra skäl, men det verkar 

inte vara socialt gångbart, enligt informanternas bedömning. 

   Ett annat pris uppriktigheten kommer med är att vad informanterna uppfattar som ett moraliskt 

ställningstagande, eller ett uttryck för deras vilja, riskerar reduceras till något annat. 

Folk kan säga ”ja men du är ju så ung, det kan ju vara skönt att ta en liten paus ibland” eller ”ja

det kan ju vara så att man är lite förvirrad och inte vet vad man ska göra”, och folk upplever att

de säger världens normalaste sak, och det är det ju, men jag upplever att de sätter en etikett på

mig eller säger att ”det du gör nu har inget värde och därför tar jag inte det på allvar”

Det moraliska ställningstagande som de genom att vara uppriktiga med sin arbetsovilja ville bli 

erkända för förvandlas till en fråga om att vara ung och förvirrad. Med ett begrepp från Berger och 

Luckmann (1998:123) kan det beskrivas som ett universumbevarande begreppsmaskineri. Hotet 

mot ordningen (arbetsoviljan mot arbetssamhället) ges en förklaring enligt den etablerade 

ordningens logik, vilket stärker ordningen. Arbetsoviljan tillskrivs en status av symtom på 

ungdomlig förvirring och det finns inget subversivt med att vara ung och förvirrad. Att den som är 

ung och förvirrad inte vill hugga i är inget att ta på allvar, det går nog över.

   Det finns två sätt att undvika hot och sanktioner: att mörka och att hålla sig till rätt grupp.

   

Mörkläggning

Mörkläggning går ut på att inte visa för omgivningen att man är arbetslös och/eller inte vill arbeta. 

En mörkläggningsteknik flera nämner är att helt enkelt hänvisa till den bransch de tidigare varit i.

Informant 6: Ibland måste man ljuga lite och sånt.

Hannes: Vad säger du då?

Informant 6: Att jag jobbar med det jag jobbar med, alltså jag säger att jag jobbar med sånt fast

jag inte gör det nu.

Ovan såg vi hur Scenografen kunde gå som ”frilansare” och Ingenjören som ”uppfinnare”, på 

eventuella följdfrågor händer det att han berättar mer om särskilda idéer och uppfinningar, men 

helst inte om formerna för verksamheten. 

   På frågan hur folk kan reagera när han säger att han inte vill arbeta svarar en informant: ”alltså det

är skittråkigt men det kan man ju inte prata med folk om, folk tror att man är knäpp... jag säger bara 

62



att jag är arbetslös”. Här är ”bara arbetslös” ett bättre alternativ än frivilligt arbetslös, statusen som 

sådan är socialt möjlig, det är själva oviljan som måste mörkas. Andra drar till med att de studerar 

eller är sjukskrivna. Man kan notera att de kategorier informanterna hänvisar till i hög grad följer 

den befolkningsindelning som illustrerades i början av kapitel 2. Att vara ”bara” arbetslös eller 

sjukskriven är kanske inget att skryta med, men det visar att man är inom ordningen och inte något 

hot mot den.

   Ett annat slags mörkläggning är den som döljer arbetsoviljan från de myndigheter som finansierar 

en. Man måste göra sken av att stå till arbetsmarknadens förfogande, men så länge systemets 

rapporteringskrav tillgodoses går arbetsoviljan under radarn. Detta diskuterades ovan, och även om 

det där gavs exempel på ett skarpt läge (risken att behöva arbeta i kylrum) så talar de flesta om 

denna mörkläggning som en ganska lätt sak.

   En viktig skillnad mellan mörkläggningen i privata relationer och i förhållande till myndigheter är

att den senare inte bara verkar lätt, utan också lättsam, medan den förra är betydligt känsligare. När 

vi pratar om aktivitetsrapporterna nämns ibland komiska och bisarra detaljer, som när en kvinna 

berättar att hon överhuvudtaget inte sökt några jobb, men ”blivit berömd och uppmuntrad [av 

arbetsförmedlingen], och det är ju skönt”. Stämningen var sådan att vi båda skrattade. Hon hade 

heller inte svårt att ge goda skäl till varför hon inte skickade ut ansökningar – hon tyckte synd om 

arbetsgivarna som på grund av systemets sökdekret riskerar överösas av post: ”jag har själv varit 

arbetsgivare, man har verkligen inte tid […]. Jag ville vara schysst liksom”. Denna 

myndighetsmörkning hanteras på instrumentalistens vis med tillbörlig distans. De som inte söker 

jobb hänvisar till det rimliga i att inte skicka ut ansökningar i onödan.

   Andra situationer är mindre lättsamma. Flera av informanterna (framförallt de yngre, men inte 

bara) nämner opåkallat föräldrar när vi pratar om vad de kan få för reaktioner om de är uppriktiga 

med att inte vilja jobba. Till föräldrarna har de till slut sagt att de vill ha det så här, vilket (som 

framgick ovan) kunde framkalla starka reaktioner. Men trots att reaktionerna varit väntade har de 

valt att inte mörka utan istället ta konsekvenserna, vilket jag tolkar detta som att det varit betydligt 

svårare att mörka i mer signifikanta relationer. Inget av den skämtsamma stämning som 

myndighetsmörkläggningen föranledde känns av när vi pratar om föräldrar eller gamla vänner som 

inte delar informantens arbetsmoral.

Att hålla sig till gruppen

En blottad arbetsovilja är som framgått riskfylld, men risken ska inte överdrivas. Nästan samtliga 

berättar om reaktioner från omgivningen som varit positiva. De har människor i sin närhet som 

uppfattar den frivilliga arbetslösheten som allt från okej till inspirerande.
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   Vissa informanter beskriver en viss ”typ” som de umgås med. Hon som fick nog av riksdagsvalet 

nämnde att hon umgås med ”sådana som vägrar”, en man talar om ”hippies och flummare”. Två 

självförsörjare omnämner sina bekanta som ”likasinnade” respektive ”av samma skrot och korn”. 

Två av de yngre informanterna berättar att beslutet att inte vilja arbeta sammanföll med ett byte av 

umgänge. ”Hippies och flummare” och ”sådana som vägrar” är det nya umgänget. Båda tog i 

samband med detta bort sina facebook-konton, vilket kan ha haft både reella och symboliska 

effekter på bekantskapskretsen. De som på detta sätt identifierar en ”typ” av umgänge är samtliga 

motståndare, men alla motståndare refererar inte till någon typ.  

   Högskoleläraren beskriver en strikt uppdelning av umgängeskretsen där vissa känner till hans 

situation och andra inte: 

Informant 2: Det gäller att kompartmentalisera.

Hannes: Vad betyder det?

Informant 2: Det är att dela upp i olika liksom arenor och hålla dem separerade från varandra, som i

en train compartment, en kupé.

Hannes: Så det finns vissa som du är ärlig med?

Informant 2: Det är ganska många. Jag umgås mycket i båda kupéerna så att säga.

Hannes: Är det lätt att hitta?

Informant 2: Alltså det är inte så att jag söker upp dem för att vara ärlig.

Hannes: Märker du om du träffar någon om det är någon idé att vara ärlig?

Informant 2: Ja, det kan man säga. Det kan låta lite arrogant, men de personer som jag identifierar 

på det sättet, det bygger på att jag tror att de kan ta in informationen... och att vi kan föra ett samtal.

Enligt honom själv är förutsättningen för en lyckad kompartmentalisering att man bor i en 

”tillräckligt stor stad”, där man kan vara anonym och olika umgängen kan separeras utan risk för 

sammanblandning. Bara i vissa kupéer hålls mörkläggningsgardinerna neddragna.

   I den mesta dagliga kontakten med människor verkar behovet av att mörka inte uppstå. 

Informanterna känner till uppriktighet är förknippat med vissa risker och har i regel någon 

erfarenhet av problem, men detta utgör inte något överhängande gissel. Mot bakgrund av tidigare 

forskares svartmålning av arbetslöshetens villkor var detta något överraskande. På direkta frågor om

svåra sociala situationer och undvikanden känner de igen sig, men sådant tycks inte prägla vardagen

i särskilt hög grad. Ett belysande exempel är från en intervju med en man som önskar att han var 

mer ”snabbtänkt” och hade något bättre än ”arbetslös” att säga när folk frågar vem han är eller vad 

han gör. Jag tolkade detta som hans status som arbetslös var känslig och fortsatte fråga om vad han 

fått för reaktioner. Han gissade att vissa kanske har synpunkter (som de inte gör hörda inför honom)
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och menade att ”bara de som älskar arbetslinjen” tycker att han gör fel. I hans vänskapskrets tycker 

de däremot att han gör rätt så länge han själv trivs med det. Det intressanta här är att mina frågor var

mycket färgade av förväntningar på vad att informanterna får utstå och att han för att svara på dem 

måste ägna sig åt gissningar. Att de som möjligtvis har synpunkter beskrivs som en särskild sorts 

människor (några andra) och inte vem som helst är också talande. I de mer konkreta, dagliga och 

förmodligen mer betydelsefulla erfarenheterna från vänskapskretsen är arbetsoviljan legitim.   

Stolthet

Även om det alltså finns vissa hot mot de arbetsovilliga och dessa har att göra med att de ur 

ordningens perspektiv gör fel och förtjänar allt annat än beröm, vilket ibland leder till att de måste 

mörka, så är den stolthet som ibland lyser igenom i deras berättelser uppenbar. Detta kontrasterar 

mot de status- och stigmaproblem som har rapporterats från tidigare studier (Andersson 2003, 

Engbersen et al 2006, Rantakeisu 2002, Jönsson 2003). För den frivilligt arbetslöse är arbete inte 

något att se upp till, utan se ner på.

Jag gillar ju verkligen inte att jobba, jag tycker liksom det är att slösa bort sin tid, i alla fall i mitt 

fall. Jag blev också... jag blev ointelligent av att göra det, jag slutade kunna tänka, jag blev som

en maskin... alltså det där är ju både sant och inte, jag överdriver ju, men jag mår inte bra av det

helt enkelt.

Det kan vara hur det vill med den fördumning som serveringsjobbet utsatte den citerade kvinnan 

för, men hon delar med andra en syn på arbetet som något man inte vill sänka sig till. Filosofen 

berättade om den slöhet han möjligtvis som trött och sjuk skulle kunna underkasta sig, en annan 

nämner att hon inte vill ta ”hjärnbefriade jobb” utan hellre låter dem gå till någon som skulle bli 

glad för dem. Vi har också sett hur västmänniskan i gemen framställts som en trygghetsnarkoman, 

delaktig i löntagarnas beroendekultur. Förutom denna positionering i förhållande till arbetet som 

inte bara är bredvid, utan också något ovanför, beskrivs en förmåga att så att säga leva det 

arbetslösa livet som det levas bör. Vi har sett hur Återbrukaren berättar om hur han lyckats med sitt 

projekt och sin skrothandel. Filmfotografen nämnde att ”enklare själar” tycks bli sysslolösa när de 

inte har ett arbete att gå till.

   Bara en informant säger något som passar in i skamforskningen. ”Det är pinsamt. För vissa andra 

är det 'soc tjoho', de bryr sig inte, och så ska det vara kanske. Jag gör det tyvärr, jag tycker att det är 

pinsamt”. Detta är också den minst frivilliga av informanterna. Han jobbar gärna för att försörja sig,

men har gång på gång slutat då arbetet varit för meningslöst. Finns det då något ytterligare i 
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mannens berättelse som förklarar att just han tycker det är pinsamt ibland? Att han vill men väl på 

plats inte står ut med arbetet? 

Det distanserade arbetet och den lilla berättelsen om nytta

Jag har frågat informanterna om själva ordet arbete, vad det betyder för dem. Jag tänkte innan att 

det kunde säga något om deras allmänna förhållande till arbete. Men svaren var ofta trevande. Vissa

tog ett djupt andetag, sa något och undrade om jag var nöjd med svaret. För den goda stämningen sa

jag att jag var det, men ångrade egentligen att frågan ställts. Svaren var uppenbart plastiga, resultat 

av intervjusituationens fråga-svar-logik och utan konkret förankring i informanternas livsvärldar. 

Långt senare slog det mig att en av männen skilt ut sig och sagt något helt annat. Medan Filosofen 

grävde i minnet efter ordets etymologiska rötter och andra sa att det berodde på, att det var svårt att 

definiera, sa han som tyckte försörjningsstödet var pinsamt följande:

Informant 6: Arbete är för mig ett fint ord. Något man svettas av och så känns det skönt, som att

man ger och tar, you feel like a man eller kvinna om det är en kvinna, vital du vet, komma till

nytta, vara med alla andra.

Hannes: Tycker du att det har varit så på dina arbetsplatser?

Informant 6: Nej nej nej. Det är vad jag tänker på när jag hör ordet ”arbete”, inte... att arbeta,

det är en annan sak.

Min tolkning blev att de plastiga svaren trots allt sa något om arbetet. Medan citatet här visar på ett 

mer omedelbart moralisk förhållande till arbete, som får en att känna sig både manlig, svettig och 

nyttig, så står den förra svarskategorin för det distanserade förhållande som jag räknat till 

instrumentalismen. Plastigheten är ett uttryck för att ordet inte har en gripbar mening eller ett 

entydigt värde. När intervjuformatet krävde ett svar gjorde de sitt bästa för att ringa in den 

abstraktion som jag trodde hade en konkret, nära, moralisk, innebörd. Kontrasten mellan det 

omedelbara moraliska och det distanserade förhållandet till arbetet blir än tydligare om vi kommer 

ihåg den mamma som reagerade ”känslomässigt” och inte ville låna ut mer pengar. 

   Delar av lösningen till varför mannen å ena sidan tycker att arbetslösheten är pinsam och å andra 

sidan inte står ut med att arbeta verkar finnas här, i det goda arbetets ideologi. Vad han saknar när 

han inte jobbar, som står för nytta, gemenskap och manlighet, är bilden av det goda arbetet. Det är i 

förhållande till ”arbete” han känner sig missnöjd och upplever en förlust av status och mening.

   Krocken mellan det distanserade och det omedelbara förhållandet till arbetet finns i ytterligare en 

intervju, men där med ett helt annat resultat.
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Informant 9: Jag hade bilden av att har man ett arbete så kommer man framåt.

Hannes: Framåt till...

Informant 9: Ja... att få en säkerhet i livet, a-kassan kommer igång, man har en fast inkomst,

man känner sig behövd och så vidare. Men jag har inte riktigt fått den känslan av jobbet, jag har

haft den på en del anställningar, men nu senast var det bara tråkigt.

Medan den förra mannen lät det goda arbetet överleva konfrontationen med erfarenheten så har den 

här låtit erfarenheten ompröva arbetets mening. Tidigare hade även han föreställningen av att arbete

får en att ”komma framåt” och känna sig behövd, men så släppte han taget. Han är också, säger han,

mer tillfreds nu än förra gången han var arbetslös.

   Då tidigare forskning visat hur arbetslösa tenderar känna sig onyttiga har jag i intervjuerna tagit 

upp sådana frågeställningar. Det första utdraget nedan kommer från en av självförsörjarna, det andra

från Filosofen, som svarar på frågan om han någon gång känt sig onyttig.

Hannes: Hur känns det då när folk säger att du inte bidrar?

Informant 13: Det gör inte ont, det gör det inte, men det känns som att de har glömt bort hur man

bidrar till samhället. Alltså att det finns så många sätt att bidra. En av mina favoritsysslor är att ta

med soppåsar och gå ut och städa, plocka skräp. Jag tänker att det måste väl vara att bidra till

samhället och då tänker jag att det gör inte så mycket att de tycker det längre, men det har krävts

ett arbete med mig själv för att komma dit också.

Hannes: Hur då?

Informant 13: Fråga mig själv vad jag tycker är att bidra och fråga mig själv vad jag är okej med

att inte bidra med och vad jag är okej att bidra, eller hur jag vill bidra.

I vilket arbete skulle jag göra mer nytta än vad jag gjort genom att vara vad jag tycker vara en

friskare person än en person som tror på det som man måste tro på om man lönearbetar? Det 

betyder inte att man inte skulle vilja göra nytta, men för det första så måste man ta hand om sig 

själv skulle jag säga, om man är frisk själv till kropp och själ, då är man nyttig för omgivningen,

och i det ingår att inte ha felaktiga föreställningar om hur världen sitter ihop.

En gemensam nämnare är att frågan om nytta utgår från individen själv. De vänder sig inåt och 

känner efter. Nyttigheter konstrueras här i små, individuella och lokala, berättelser. Den egna 

erfarenheten och kompiskretsen utgör tyngre auktoriteter än arbetsgivarföreningen och 

arbetsmarknadsdepartementet tillsammans. 
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  5

Diskussion

Det förra kapitlet visade hur den frivilliga arbetslösheten ser ut genom konstruktionen av tre 

idealtyper. Detta kapitel svarar mot uppsatsens syfte att med utgångspunkt i frivillig arbetslöshet 

belysa den teoretiska förståelsen för arbetslöshet och arbetsmoral, vilket görs genom att resultaten 

diskuteras i mer teoretiska termer och relateras till annan forskning. 

   I ett första steg fördjupas den teoretiska betydelsen av begreppen instrumentalism och 

individualism och frågan ställs om den arbetsmoral som nu beskrivits är ett uttryck för en mer 

allmän avreifiering av arbetets pliktetik. Därefter diskuteras och kritiseras Jahodas teori om arbetets 

latenta funktioner. De tre slags frivillig arbetslöshet som påvisats ställer till med olika svårigheter 

för teorin. Återkommande problem är den objektivism som missbedömer de latenta funktionernas 

mening och att teorin inte kan hantera ett individualiserat samhälle. Jahodas teori styr dispositionen,

men andra teoretiker och studier plockas in där det är påkallat. Statuspassage föreslås ge en bättre 

beskrivning av arbetslöshetens faror och möjligheter.

   Ett avslutande avsnitt gör upp med den arbetssamhällets självbevarelsedrift som förvränger och 

förminskar oviljan att arbeta.

Begreppet instrumentalism

När Standing (2011) och Sennett (1997, 2006) beskriver den arbetsmoral som de menar 

kännetecknar samtiden pratar de om ”opportunism”. Den jämförelsepunkt som förutsätts för att 

begreppet ska bli meningsfullt är ett arbete som inte kännetecknas av kortsiktighet och tillfällig 

egen vinning, utan av långsiktiga relationer präglade av ömsesidighet och lojalitet. 

Fördröjd tillfredsställelse möjliggör självdisciplin; man stålsätter sig att arbeta, olycklig eller inte, 

för man är inriktad på den framtida belöningen. Denna [arbetsmoral] fordrar en särskild sorts 

institution för att vara trovärdig; den måste vara tillräckligt stabil för att kunna leverera de framtida 

belöningarna och dess chefer måste finnas kvar på plats som vittnen till enskilda arbetsprestationer.

Det nya paradigmet vänder upp och ner på den fördröjda belöningen som princip för självdisciplin;

de institutionella förutsättningarna finns inte (Sennett 2006:59).

I praktiken sammanfaller den uppskjutna belöningens arbetsmoral med pliktetiken. Frånvaron av 
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pliktetik är kärnan i mitt instrumentalismbegrepp (att kalla det opportunism är att hemfalla åt 

onödig nostalgi). Med rätta pekar både Standing och Sennett på vissa faror med flexibilitet och 

institutionell upplösning (ökad ojämlikhet, stress m.m.). En annan sida av saken är den som 

Bauman lyfter fram: ”för alla människor utom några få utvalda är det förenat med oerhörda risker 

att se sitt arbete som ett kall; det är ett recept på psykologisk och känslomässig katastrof” (1998:56).

I det instrumentella förhållningssättet ingår ett skydd från den identitetskris som riskerar uppstå vid 

arbetslöshet (Nordenmark & Strandh 1999).

   Hur kommer det sig då att instrumentalismen i materialet återfinns hos de med en stark 

yrkesidentitet, är inte det motsatsen till vad som borde vara fallet? Paradoxen är skenbar – 

förvirringen rent begreppsmässig. Begreppen instrumentalism och stark yrkesidentitet svarar 

nämligen mot olika jämförelsepunkter. I förhållande till det pliktetiska har vissa informanter ett 

instrumentellt förhållningssätt, i förhållande till motståndarna och individualisterna har de en stark 

yrkesidentitet. Däremot är det möjligt att de jämfört med den yrkesperson, som i Sennetts 

beskrivning väntar sig en uppskjuten belöning, har en mycket svagare yrkesidentitet och att detta är 

en av anledningarna till att de nu är frivilligt arbetslösa. Att instrumentalismen slår igenom bland 

relativt starka yrkesidentiteter som utfört kvalificerat arbete bör alltså inte tolkas som att 

yrkesidentitet och kvalificerade arbete orsakar instrumentalism (även om utbildning har en tendens 

att sänka människors arbetsmoral (Dunn 2014:112, 148)), däremot är det möjligt att investeringar i 

karriären gör det mindre troligt att man plötsligt blir en motståndare till det hela eller hittar sig själv 

någon helt annanstans (i ett projekt). 

   Den instrumentalism som jag har beskrivit återfinns hos människor som varit relativt etablerade 

på arbetsmarknaden. Här finns visserligen frilansare och projektanställda, men berättelserna handlar

inte direkt om den otrygghet som framförallt Standing (2011) lyfter fram som prekariseringens 

främsta symtom. Detta material tyder inte direkt på att prekära erfarenheter är vad som frammanar 

det instrumentella förhållningssättet, eller att det är begränsat till dem som lever under sådana 

villkor. Istället skulle det instrumentella förhållningssättet kunna tolkas som resultatet av en mycket 

vidare process.    

   I Lyttkens (1985) analys av senmoderna värderingar utgår han från Elias civilisationsteori18 och 

menar att vi trätt in i en ny fas. Efter att höviskheten, belevenheten och civiliseringen haft sina 

historiska perioder, började vid nittonhundratalets mitt den sociala kompetensens fas urskilja sig. 

Genom århundradena har normer för socialt uppförande skiftat, men hela tiden med tilltagande 

distansering och individualisering. Dessa tendenser bör ses som två sidor av samma mynt, med en 

del gemensamma orsaker och yttringar. Distanseringsprocessen innebär att beräknande 

18 Elias (1989 [1939], 1991 [1939])
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förhållningssätt blir vanligare och att uppförandekoder och värderingar i största allmänhet blir mer 

situationsbundna och relativa (begreppet social kompetens syftar bland annat på att kunna anpassa 

sig till olika sammanhang). Lyttkens (1985:147f) beskriver utvecklingen utifrån Webers 

begreppspar målrationalitet och värderationalitet. Tesen är att människors handlingar blir mer 

målorienterade och värderas i förhållande till sina konsekvenser, snarare än utifrån en absolut etisk 

kod – plikten tappar terräng gentemot nyttan. Som materialets tydligaste exempel på konflikten 

mellan dessa förhållningssätt lyfte jag fram mamman som ”reagerat känslomässigt” på dotterns 

arbetsovilja. Ur detta långa perspektiv bör det instrumentella förhållningssättet inte beskrivas som 

något nytt, orsakat av de senaste decenniernas strukturomvandlingar. 

   Mitt syfte har aldrig varit att studera de mekanismer som historiskt har kunnat leda fram till det 

instrumentella förhållningssättet. Det ligger utanför denna uppsats att avgöra vilken av dessa 

historieskrivningar som är att föredra. Jag har använt begreppet utan att precisera dess möjliga 

orsaker. Båda perspektiven beskriver dock en avreifiering av arbetet, i den meningen att 

arbetsengagemanget förlorar sitt omedelbara värde och sin status av självklarhet för att istället 

föregås av en distanserad bedömning av arbetets för- och nackdelar. Om man utgår från Lyttkens 

(och Elias) perspektiv, snarare än Sennetts och Standings, förändras dock förståelsen av denna 

avreifiering något. Frågan blir inte vad i (det nya) arbetet som skapar ett instrumentellt 

förhållningssätt, utan om och varför arbete varit undantaget från sociala koder som gäller på andra 

håll. Arbetet har i så fall inte deformerats utan normaliserats.

   Utifrån mitt mycket begränsade material måste slutsatser som har med utbredningen av den 

arbetsmoral som har beskrivits dras med stor försiktighet. Intervjupersonerna representerar inte 

några andra än sig själva så resultaten i sig är inte lämpliga att generalisera från. Däremot är min 

tolkning att de valideras något av dessa andra observationer som gjorts av en instrumentell 

arbetsmoral. Denna studie tagen för sig tyder inte direkt på en historisk avreifieringsprocess, men 

den av andra beskrivna avreifieringsprocessen utgör en möjlig kontext att placera resultaten i. 

Större, gärna longitudinella (eller om möjligt retrospektiva) och mer kvantitativt inriktade studier av

frivillig arbetslöshet och dess utbredning skulle kunna belysa frågan mer. De idealtyper jag 

identifierat kan då bilda en utgångspunkt för möjliga hypoteser.

   Vissa uppgifter talar alltså för att det instrumentella förhållningssättet (ifråga om just arbete) är en 

utbredd företeelse som eventuellt också har ökat de senaste decennierna. Tendensen att 

intellektualisera över moralen i att gå på bidrag (som lyftes fram i förra kapitlet) och som verkar 

förekomma mer utbrett i samhällsskikt med lång utbildning (Dunn 2014) kan förstås i ljuset av 

distanseringsprocessen (att allt fler utbildar sig längre ger skäl att misstänka historiska förändringar 

i denna fråga). Ett annat tecken är alla försök att blåsa liv i arbetsovilliga själar. Vurmen för ett 
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visionärt ledarskap (Alvesson 2011) och så kallade ”arbetsplatskulturer” som syftar till att knyta 

medarbetarnas engagemang till företaget genom symbolspråk, normer och ritualer (Allvin et al 

2006:41, Gorz 1999: 53) kan förstås som en reaktion på ett (uppenbarligen) svalt 

arbetsengagemang. Gallup (2013) varvar undersökningsresultatet att endast 13 procent19 av världens

lönearbetare är engagerade i sitt arbete med tips på hur problemet kan avhjälpas. Om något kan 

sägas om den allmänna arbetsviljans förändring över tid, även om sådant är mycket svårt att avgöra,

så är det att den förändrats mot mindre upplevd yrkesstolthet och att man nuförtiden i lägre grad 

tänker att arbete gör en till en bättre människa (Smola & Sutton 2002). Yngre generationer vill ha 

mer ledighet och är mer benägna att välja bort arbete om ekonomin tillåter (Twenge et al 2010). 

Begreppet individualism

Precis som instrumentalismen så kan individualismen relateras till diskussionerna om ett avreifierat 

arbete (det ska återigen påpekas att mina resultat i sig inte tyder på en sådan process). Arbetet ställs 

inte bara inför distanserade bedömningar om vad som är poängen med det, dessa bedömningar är 

också underkastade en individualistisk logik: ”arbetet och valet av arbete underordnas det 

egenhändigt formulerade livsprojektet” (Allvin 1997:192).

   Det individualistiska förhållandet till arbete (och arbetslöshet) kan sättas i en mycket vid och en 

lite snävare kontext. Den snävare kontexten utgörs av samma strukturomvandlingar som  Standing 

och Sennett menade skapar en instrumentell arbetsmoral. Med ökad heterogenisering ”försvinner de

praktiska erfarenheterna av gemensamma villkor och ett kollektivt åtagande” (Allvin 1997:174). 

Den vidare kontexten är, återigen, den historiska utveckling som bl.a. Elias skildrat. Ett av de 

centrala dragen i den sociala kompetensens fas är att ”jaget som livsprojekt” (Lyttkens 1985:147f), 

självförverkligandet, blir ett allmänt spritt ideal. När förbindelser i allmänhet blir flyktigare och 

traditionella auktoriteter undermineras så försvagas stabiliteten i den sociala omvärlden. Människan 

blir på så sätt mer utlämnad och det egna jaget en av de få fasta punkterna. Det är mot denna 

bakgrund jag har tolkat informanternas projekt och de sätt de motiverar dem på, som försök att 

förverkliga den de menar att de egentligen är (Ezzy 2000).

   Individualismen är mer generell och omfattar fler än projektarna, men jag tolkar projekten  som 

uttryck för det individualistiska förhållningssättet. Andra individualistiska uttryck var den 

arbetskritik som bygger på en problematisk åtskillnad mellan subjekt och roll (alienation), den 

individualistiska tidsdisciplinen och vad jag kallade ”den lilla berättelsen om nytta”, som var en 

samlande term för föreställningar om en samhällelig nytta som var lösgjorda från ”stora” berättelser

19 14 procent i Västeuropa, 16 procent i Sverige. Den ”kvalificerade arbetskraften” med högre utbildning och 
möjligtvis mer ”krävande” jobb är inte mer engagerade än övriga. Jordbrukare är mest engagerade.
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om nytta genom abstrakt arbete, gemensamt samhällsbygge och tillväxt.

   Den avreifieringslitteratur som jag låtit kontextualisera instrumentalismen och individualismen 

har också sin motsvarighet i Baumans (1998) begrepp om en estetisk orientering gentemot arbete. 

Arbete handlar mindre om att fullgöra sin kollektiva plikt och mer om att göra något ”spännande”, 

”intressant” och ”stimulerande”. Detta ska inte tolkas som att den estetiska dimensionen i allmänhet

är vad som får folk att gå till jobbet, då den stora bulken av arbetsinsatser alltjämt utförs under 

ekonomiskt tvång (Paulsen 2008), däremot ställs andra krav på arbetet. Estetiken blir mer 

dominerande bland de icke-finansiella motiven att arbeta och möjligheten för trista jobb att skänka 

livet mening försvinner i takt med att den kollektiva arbetsetiken tappar trovärdighet. Frivillig 

arbetslöshet, i den form jag har funnit den, är möjligtvis en konsekvens av detta.

   Som kommer framgå av nedanstående diskussion får den individualism och den instrumentalism 

som utgör denna studies resultat allvarliga konsekvenser för Jahodas teori om arbetets latenta 

funktioner.

Motståndet

Den teoretiska behandlingen av motståndet blir en aning styvmoderlig, men några påpekanden kan 

göras. Till skillnad från Andersson (2003) använder jag begreppet motstånd bara om dem som har 

en medvetet oppositionell identitet, inte om de som i allmänna termer bryter mot arbetslöshetens 

diskurs genom att inte reproducera dess otrivsel. I hennes motståndskategori skulle alltså även 

instrumentalismen och individualismen ingå. Mitt motståndsbegrepp har i enlighet med den 

fenomenologiska sociologins principer (Aspers 2009, 2011) en tydlig koppling till informanternas 

livsvärldar.

   Åtminstone sedan Rousseau har traditionalismen varit en del av det moderna samhället, en 

nostalgisk dröm om något enklare. Traditionalism bör inte förstås som en kvarleva utan som en 

reaktion. Andersson (1997, 2003:14) varnar för användandet av dikotomin modern-traditionell då 

den lätt för tankarna till olika stadier längs en utvecklingskurva, speciellt som begreppen har 

normativa bibetydelser av rationalitet och civilisation respektive eftersläpning. I detta material är 

det dock uppenbart att självförsörjningen inte handlar om en kvarleva utan en reaktion och ett ideal 

(därav traditionalism, inte traditionell). De aktuella informanterna har bott i stan och flytt till landet 

(eller drömmer om att göra det), de har inte blivit kvar där. Ett tydligt exempel på traditionalismens 

reaktiva snarare än eftersläpande karaktär är dumpstringen. Aktiviteten typifieras som 

självförsörjande, samtidigt som det är en mycket modern företeelse vars förutsättningar är en starkt 

kommodifierad livsmedelsmarknad som gör det rationellt att slänga ätlig mat.
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* * *

Jahodas teori om arbetets latenta funktioner avser förklara varför människor vill arbeta trots att de 

inte är ekonomiskt tvingade till det. Teorin säger att lönearbetet som institution skapar fem 

upplevelsekategorier som är viktiga för människans välbefinnande. Behoven av dessa 

upplevelsekategorier påstås förklara varför arbetslösa vantrivs och vill arbeta, vilket betyder att den 

frivilliga arbetslösheten borde utmärkas av att de latenta funktionerna ersätts med något annat 

institutionellt arrangemang som på motsvarande sätt tillgängliggör upplevelsekategorierna och att 

de problem som informanterna identifierar bör kunna relateras till en brist på upplevelsekategorier. 

Annars förklarar teorin inte vad som är problemet med arbetslöshet. Avsikten med nedanstående 

analys är att utifrån vad som framgått av det förra kapitlet analysera rimligheten i Jahodas teori.

Delaktighet i en kollektiv (fast helst individuell) strävan

Jahodas teori implicerar att informanterna bortom arbetet uppgår i en strävan mot ett mål som 

”överskrider deras eget” (1981:188, 1992a:136). Gör de det?

   Det individualistiska förhållningssättet mynnar i flera fall ut i projekt. Projektet kan liknas vid ett 

arbete så tillvida att det utgör ett slags heltidssysselsättning och det innehåller ett relativt tydligt 

mål. I den meningen ersätts arbetet. Problemet är att de huvudsakligen verkar i ensamhet mot ett 

mål som de själva har bestämt – det finns inget kollektiv i projekten.

   Enligt Jahoda är det avsaknaden av delaktighet i en kollektiv strävan som förklarar uppkomsten 

av de onyttighetskänslor som tidigare dokumenterats bland arbetslösa (Andersson 2003, Berg & 

Garsten 1997, Björnung-Anderson & Garsten 1997, Hänninen 2006, Engbersen et al 2006). Om 

man inte uppgår i en kollektiv strävan är det lätt att känna sig isolerad, ”på sophögen, oanvändbar, 

obehövd” (Jahoda 1992a:136). Min analys av frivillig arbetslöshet tyder på att onyttighetskänslan 

inte har detta ursprung. Jahoda tar de onyttighetserfarenheter hon själv observerat till intäkt för att 

pratet om individualism är överdrivet och meningsfullt endast i jämförelse med ”stamsamhällen”. 

Det moderna samhällets arbetsdelning påstås öka snarare än minska människans ”sociala behov” 

och individualism påstås förutsätta ”ett socialt sammanhang för att alls ha något värde”, på samma 

sätt som fritid kompletterar arbetstid. För de flesta skapas detta sammanhang av arbetet ”och den 

dagliga erfarenheten visar därmed att 'ingen människa är en ö, enbart för sig själv'” (Jahoda 

1992a:136). Jag menar att Jahoda har missbedömt vad individualism är genom att blanda ihop 

empiriska och ontologiska påståenden, med resultatet att hon formulerar en teori som i all för hög 
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grad betonar betydelsen av kollektiv strävan. Felet är att hon förväxlar individualism med isolering 

och kollektivism med socialitet.

   En individ är inte mindre social än en kollektivvarelse. Socialitet är ett ontologiskt begrepp som 

beskriver att människan och hennes livsvärld konstitueras relationellt. Den mer eller mindre 

kollektiva och individuella människan står på samma socialontologiska grund: ingen av dem är en 

ö. Den arbetsdelning Jahoda refererade till kan därför inte minska hennes socialitet, men möjligtvis 

hennes kollektivism. Det var i alla fall resultatet av Durkheims (1984) berömda analys: genom den 

historiska processen av tilltagande arbetsdelning konstrueras individen och försvagas kollektivet. 

Men den mekaniska och organiska samvaron har uppstått ur samma socialontologi. Individualism 

har ingenting med isolering att göra, begreppet syftar på en instabilitet i människans 

omvärldsrelationer, inte frånvaron av dem (Lyttkens 1985). Under sådana förhållanden blir 

personlig utveckling en rimlig strävan, en norm. Jag tolkar den projektbaserade frivilliga 

arbetslösheten som ett sätt att svara upp mot en sådan norm. Arbetet var meningslöst i förhållande 

till utsikten att göra något på allvar, att realisera livsprojektet. Frånvaron av kollektivism gör inte 

projekten mindre sociala, tvärtom blir de obegripliga utan den sociala kontext och de normsystem 

som går under namnet individualism. Min analys tyder på att Jahoda felaktigt bortser från 

individualismens betydelse då denna skapar en arbetslöshet som inte stämmer överens med vad den 

teoretiskt borde vara: ett ersättande av arbetets kollektiva strävan. Därför borde också 

onyttighetskänslornas ursprung sökas någon annanstans, förslagsvis i det goda arbetets ideologi.

   Med allt detta sagt kan det inte förnekas att vissa gärna uppgår i kollektiva strävanden. Det 

föreningsengagemang som faktiskt syns kan tolkas i den riktningen. Men föreningsengagemang var 

det, som framgick, nästan bara instrumentalisterna som uppvisade. Flera av instrumentalisterna var 

också upptagna av familjeliv, vilket stämmer överens med observationen att kvinnorna i Marienthal,

som ansvarade för barn och hem, aldrig genomlevde männens arbetslöshet (Jahoda et al 2014).

   Störst betydelse har upplevelsekategorin för beskrivningen av motståndarna. Upplevd brist på 

kollektiv delaktighet kan relateras till motståndets för att inte y. Det var de som avsade sig arbetet 

men varken ersatte det med ett individuellt eller kollektivt åtagande som saknade ”att vara i ett 

sammanhang”. Begreppet har därmed en viss relevans, men det måste påpekas att de trots upplevd 

brist inte orienterar sig mot just arbete i ett försök att råda bot på den, eftersom arbetet står för andra

saker som de inte kan acceptera.

Tidsparadoxen

Sedan den inflytelserika Marienthalstudien från 1933 (Jahoda et al 2014) har vad Engbersen et al 

(2006:191) kallar tidsparadoxen varit ett problem för både arbetslösa och akademiker. Arbetslösa 
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har massor av tid, men svårt att använda den (Andersson 2003:75ff). 

   Enligt Jahodas teori uppstår tidsparadoxen eftersom den arbetslöse står utanför det institutionella 

sammanhang arbetet utgör och som påtvingar dagarna en viss struktur. Utan tvingande normer för 

när olika sysslor ska utföras försvinner motivet att göra något alls. Långtråkighet är resultatet 

(Jahoda 1992a:134). De olika frivilliga arbetslösheterna jag påvisat har varsina relationer till denna 

teori.

   Teorins implikation är att något annat institutionellt arrangemang bör ersätta denna latenta 

funktion. Marienthalstudien pekade, återigen, ut familjen som en ändamålsenlig institution (Jahoda 

1992a:134, Jahoda et al 2014). Vissa av mina informanter bekräftade detta, de åtaganden för barn 

och hem som följer av föräldra- och samboroller beskrevs skapa fasta rutiner. Ett begränsat 

föreningsengagemang lyftes också fram. Den instrumentella frivilliga arbetslösheten motsvarar 

därför i viss mån det förväntade.

   Delar av motståndarnas erfarenheter bekräftar samtidigt de problem med att få saker gjorda som 

Jahoda diskuterar, då de ibland beskrev en upplevd brist på rutiner. Det märkliga var bara att en 

sådan brist inte fick dem att vilja arbeta. Att de upplevde en brist men ändå inte ville arbeta skulle 

kunna avfärdas som en ointressant anomali. De må vara bångstyriga som inte vill, men 

uppenbarligen skapade frånvaron av tidsstruktur en brist i deras liv. Bångstyrighet bör dock inte 

avfärdas hur som helst eftersom den rymmer arbetets mening. Hellre än att ägna sig åt destruktivt 

och/eller alienerande arbete så tog de smällen av en bristande struktur. Den frivilliga arbetslösheten 

blev en balansgång mellan två onda ting.

   Den individualistiska frivilliga arbetslösheten övervann tidsparadoxen på ett sätt som inte är 

förenligt med Jahodas teori. Genom projekten upprättades en tidsstruktur som inte baserades på 

åtaganden eller institutionellt handlande och mer allmänt syntes hur en individualistisk tidsdisciplin 

skapade struktur. Den abstrakta tidsnormen i kombination med normer kring personlig utveckling 

ledde, som vi såg, till sådant som skamkänslor inför att ha långtråkigt och planerade ansträngningar 

för att komma igång med vissa sysslor. Känslan av att slösa bort sin tid var också ett skäl till att inte 

vilja arbeta. Precis som inom industrin möjliggör den abstrakta tidsnormen 

effektivitetsbedömningar (Thompson 1967), men här är ”produkten” självförverkligandet. 

   Det är lätt att lockas till idealiseringar av projektarbetslösheten och betrakta den som ett uttryck 

för individens autonomi. Men en poängen med åtminstone Lyttkens (1985) version av 

individualiseringsprocessen är att självförverkligandet är en form av disciplin, en internaliserad 

social kontroll när den yttre stabiliteten har brustit. Vad som räknas som ett lyckat eller ens rimligt 

projekt är heller inte en fråga om autonoma bedömningar. Baksidan av den abstrakta tidsnormens 

korsbefruktning med självförverkligandets normer är ju också skuldkänslor hos den som inte tycker 
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att den ”tar vara” på sin tid ordentligt. Det blir möjligt att vara ineffektiv eller ”misslyckad” i fråga 

om självförverkligande.

Aktivitet

Frågan om ”aktivitet” är central inom arbetslöshetsforskningen. Som framgick av kapitel 2 finns 

gott om studier som pekar på betydelsen av ”aktivitet” för en bra arbetslöshet (Engbersen et al 

2006, Starrin & Larsson 1987, Andersson 2003, Björnung-Anderson & Garsten 1997). Fryer och 

Paynes teori (1984) är att problemet med arbetslöshet i själva verket är att de arbetslösa hindras från

att leva aktivt, vilket de försökte visa med ett antal ”proaktiva” personligheter som inte alls tyckte 

illa om att vara arbetslösa. Det verkade som om de proaktiva hade en särskild fallenhet för trivsam 

arbetslöshet. Frågan kan ställas om den frivilliga arbetslösheten består av proaktiva personer som 

håller sig upptagna med ”aktiviteter”, om det som skiljer trivsam från otrivsam arbetslöshet (och 

frivillig från ofrivillig) är ett sådant karaktärsdrag. Svaret är förmodligen nej.

   Möjligtvis finns det bland informanterna en och annan proaktiv person, men att hålla sig aktiv är 

inte nödvändigtvis poängen med arbetslösheten. En lika viktig del är ”andrummet” (Andersson 

2003:110ff), tillåtelsen att ta det lugnt och bestämma själv. Inte minst i det instrumentella 

förhållningssättet, som utmärks av distanserade bedömningar av arbetets respektive arbetslöshetens 

för- och nackdelar, kan denna tillåtelse vara viktig. 

   I Jahodas teori är regelbunden aktivitet en upplevelsekategori, vilket betyder att aktivitet som 

sådant är viktigt, medan bedömningar av aktivitetens kvaliteter – om den är rolig, monoton eller 

något annat – blir underordnade (Jahoda 1992b). Denna distinktion gör att ett monotont jobb trots 

allt är bättre än inget alls. Dessvärre saknar det positiva värdet av aktivitet som upplevelsekategori 

helt kontakt med informanternas livsvärldar. Den vanligare berättelsen har varit att de väljer bort 

aktiviteter eller av Arbetsförmedlingen anordnade sysselsättningar när de har chansen. Arbetets 

goda egenskaper benämns heller aldrig som att ”ha något att göra”, arbetsviljan bestäms helt och 

hållet av upplevelsekategorins innehåll. Sett till mina resultat är det tveksamt om distinktionen 

mellan upplevelse och upplevelsekategori är meningsfull, om aktivitet som kategori av upplevelse 

överhuvudtaget har någon praktisk innebörd.

   Men de studier som tyder på att regelbunden aktivitet faktiskt är relevant då? Nyman (2014:56) 

citerar arbetslösa ungdomar som tycker det är viktigt att ha ”något” att göra, att även tråkiga jobb 

kan ha ett värde i det avseendet. Tyder inte det på att begreppet upplevelsekategori trots allt har ett 

visst värde? Jag misstänker snarare en begreppsförvirring. Gissningsvis föreställer sig den som 

säger att den vill ha ”något” att göra att görandet ska vara åtminstone lite meningsfullt. ”Något” 

betyder att man inte kan precisera exakt vad, inte att vad som helst duger. Rent ontologiskt finns 
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inget icke-görande, men ändå räknas bara vissa saker som ”något” – de som är en smula 

meningsfulla. Att titta på ett dåligt tv-program är att inte göra ”något”, medan att titta på ett bra är 

att göra det. Ordet ”något” refererar bara skenbart till Jahodas abstrakta kategori, innebörden av det 

är istället att görandet räknas, och den funktionen kan arbetet såklart ha, att få saker att verka 

viktiga (precis som ”sysslolöshet” mest har betydelsen att den arbetslöses förehavanden är 

oviktiga).

   För att sammanfatta frågan om aktivitet så ger resultaten inget enkelt svar på dess betydelse eller 

vad som är en lagom nivå, utöver att den frivilliga arbetslösheten inte verkar befolkas av en udda 

klick proaktiva som skiljer sig från folk i allmänhet. Resultaten stödjer den kritik mot ett 

objektivistiskt aktivitetsbegrepp som togs upp i kapitel 2 och tillbakavisar relevansen för begreppet 

upplevelsekategori.

Arbetskamrater och gemenskap

Detta är upplevelsekategorin med störst bäring i materialet. När informanterna svarade på direkta 

frågor om arbetslöshetens nackdelar och om de saknade något hade svaren nästan uteslutande med 

kollegor att göra. Begreppet fångar betydligt bättre än andra vad som faktiskt är relevant för 

informanterna. Det banala påstående att arbetskamrater är bra att ha kan emellertid fördjupas och 

problematiseras en aning.

   Jahoda preciserar betydelsen av upplevelsekategorin kollegor på ett sätt som blir problematiskt i 

förhållande till mina resultat. Hon menar att kollegornas välgörande funktion är att utvidga den 

sociala sfären: ”även om man inte tycker om den sociala kontakt som arbetet tvingar fram, leder den

ofrånkomligen till att man utvidgar sitt sociala synfält”. De arbetslösa påstås uttrycka detta som att 

de saknade arbetskamraterna (Jahoda 1992a:137). Men viljan att utvidga det sociala synfältet 

framstår mest som en idealisering av vad man i allmänhet använder kontakter till. Att de kanske 

oftare bekräftar än utmanar den egna identiteten och världsbilden ingår inte i Jahodas modell. 

Dunns studie belyser detta på ett sätt som ger anledning att fundera över relevansen av ”kollegor” 

som analytisk kategori. Män i traditionella arbetaryrken talar ofta gott om kollegor som varit i 

samma slags jobb, har samma bakgrund och liknar dem själva. Andra slags jobb, i t.ex. mer 

kvinnliga branscher uppfattas omöjliga av sociala skäl: fel sorts kollegor är vad som hindrar dem 

från att söka dessa jobb (Dunn 2014:107f). Att Jahoda kom fram till ”kollegornas” betydelse för 

välmående och arbetsvilja är däremot inte så konstigt då hon studerat en miljö, Marienthal, som 

verkar ha varit ganska homogen. ”Kollegor” var där gissningsvis en kategori som i stora avseenden 

liknade informanterna själva, som överlappade med ”vänner”.

   Som framgick berättade en självförsörjare på landet att hon gärna hade haft fler omkring sig som 
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kunde hjälpa till. Den jahodianska tolkningen av ett sådant uttalande är att hon saknar 

upplevelsekategorin, att självförsörjningen inte ersätter arbetet i tillräcklig grad. En annan möjlig 

tolkning kommer från kongruensteorin (Ezzy 1993, Nordenmark 1999a, Nordenmark & Strandh 

1999). Där kan kollegan och gemenskapen istället ges betydelsen av en person som upprätthåller 

önskvärd identitet. Längtan efter fler närvarande självförsörjare uttrycker då inte saknaden av en 

viss upplevelsekategori, utan av människor som bekräftar den narrativa identiteten (Ezzy 2001). För

att bli trovärdig kräver berättelsen om självförsörjaren att vissa rent praktiska bitar faller på plats, 

vilket underlättas av den andra självförsörjarens handfasta insatser. En annan sida är att ytterligare 

personer med sina ömsesidiga tolkningar av sådana vanor bekräftar de självförsörjande vanorna 

som självförsörjande. 

   I analogi med detta resonemang kan man peka på att den egenskap en arbetskamrat har (som jag 

tror att Jahoda alltså misstog för vidgare av synfältet), är att vara institutionell funktionär. Det är i 

egenskap av rolltagare (arbetande) och medskapare av arbetets sociala verklighet som motparten 

bekräftar att man själv är en rolltagare (arbetande). Utanför arbetstid kan kollegan visserligen vara 

trevlig, men hon bidrar inte direkt till tolkningen att man själv är en arbetande människa. Detta ger 

också en möjlig förklaring till att vissa, enligt Jahoda, faktiskt saknar dåliga arbetskamrater: de gör 

en själv till en arbetskamrat. ”Kollega” är ett relevant begrepp om man förstår denna som en 

konstruktör av den situation som stabiliserar berättelsen om den egna yrkesidentiteten. Kanske är 

det också därför det i första hand är instrumentalisterna, de med en relativt stark yrkesidentitet, som 

säger sig sakna arbetets gemenskap och som gör den till ett avgörande bedömningskriterium för bra 

arbete. För yrkesidentiteten är frågan om arbetskamrater på liv och död.

Status och identitet i ett splittrat symboliskt universum

I förra kapitlets avsnitt om den frivilliga arbetslöshetens ljusskygghet framgick att de flesta på något

sätt har mörkat att de varit arbetslösa och/eller att det varit deras uppsåt. I Jahodas teori är ”bristen 

på en acceptabel status och dess konsekvenser för den personliga identiteten” avgörande för 

arbetsviljan (Jahoda 1992b:150). Status och identitet är också de centrala begreppen i 

kongruensteorin (Ezzy 1993, Nordenmark & Strandh 1999).

   Behovet att mörklägga är en indikator på att status är viktigt. Status var en latent funktion som de 

inte kunde avvara utan visst trixande. En del relationer var lätta att mörka, andra var svåra – i 

förhållande till myndigheter ofta komiskt, i förhållande till närmare kontakter ofta känsligare. Hur 

kommer det sig då att de inte vill arbeta, trots statusproblemet? Mörkläggningen och den andra 

strategin, att hålla sig till gruppen, ska inte bara tolkas som slumpartade reaktioner som visar att 

status är känsligt, resultaten tyder på att de också löser problemet, åtminstone delvis. 
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Statusproblemet förföljer dem inte jämt, de ingår i tillräckligt tillåtande sociala sammanhang för att 

det inte ska få några avgörande effekter på viljan att arbeta. 

   Jahoda påpekar att enigheten i det offentliga livet om värdet av arbete och den status som följer av

det är en förutsättning för att de identitetsmässiga konsekvenserna ska uppstå (1992a:138). I termer 

av en statuspassage eller kongruens kan man säga att om inte de strukturella villkoren är sådana att 

den arbetslösa övertygas om sin förlust av mänsklig värdighet så uppstår ingen inre inkongruens 

och därmed ingen vilja att göra annorlunda. Arbetslöshetsstatusen har alltså bara effekt på 

arbetsviljan i specifika sociala miljöer. Denna omständighet är fullständigt avgörande för Jahodas 

teori och utifrån mina resultat kan dess räckvidd preciseras. Tre faktorer i den sociala miljön verkar 

här betydelsefulla: hur signifikanta relationerna är, graden av yttre social kontroll och 

homogeniteten i det symboliska universumet.

   Hur diskrepansen mellan ord och handling hanterades i förhållande till å ena sidan 

Arbetsförmedlingen, å andra sidan föräldrar och gamla vänner synliggör den första punkten. 

Myndighetskontakten är formell och ganska anonym, att låtsas vara arbetssökande (status) utan att 

själv anse sig vara det (identitet) var en diskrepans flera informanter skrattade åt. I närmare 

relationer blev inkongruensen svår och de stod hellre upp för sin identitet (och med den 

sammanhängande värderingar), med konsekvenser i form av sociala sanktioner. Utifrån denna 

observation föreslår jag att den social miljön bör bestå av någotsånär signifikanta relationer och 

därmed avkräva en viss konsistens mellan status och identitet, annars behöver den ovillige inte ge 

sig till känna utan kan gå under radarn.20 Sådan är inte alltid miljön.

   En relaterad omständighet är graden av social kontroll. Ju starkare social kontroll, desto sämre 

möjligheter att mörka. Han som kompartmentaliserade sitt kontaktnät sa ju också att om staden man

bor i är tillräckligt stor så är anonymitet inget problem. Engbersen et al (2006) visade att det fanns 

olika typer av arbetslösa i olika städer. I Rotterdam och Amsterdam fanns en mycket större andel 

som trivdes bra med att vara arbetslösa och för vilka statusproblemet verkade mindre allvarligt än 

på den mindre industriorten Enschede, där den sociala kontroll som släkt och grannar utövade var 

mer påtaglig. 

   Detta kan också beskrivas som att ju mer homogent det symboliska universumet (Berger & 

Luckmann 1998) är där det hela utspelar sig, desto svårare att hitta det sammanhang där en arbetsfri

identitet kan objektiveras utan sanktioner. Med det menas att om alla är överens om vilken 

värdeskala som ska gälla för olika strukturella positioner (status) så finns heller inget utrymme för 

den enskilde att ompröva värdet av sin egen. I mitt material fanns hos alla ett socialt sammanhang 

20 Samma mekanism är verksam i den ”wealth ethics” som gör det svårare att belasta anhöriga än staten (Dunn 
2014:93).
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där detta skedde: där konsumtionssamhället gemensamt avfärdades eller där värdet av ett arbete 

ifrågasattes. Kontrollen av upprätthållandet av lönearbete som ordning har varit låg. 

   Dessa villkor (uppriktighetskravet måste upplevas tillräckligt starkt, att den sociala kontrollen är 

påtaglig och att det symboliska universumet är någotsånär homogent) uppfylldes i Enschede under 

tidigt 1990-tal (i något lägre grad i Rotterdam och Amsterdam vid samma tid), och i hög grad i 

Marienthal på 1930-talet, men i låg grad i de miljöer jag studerat. Därför uppstod inte heller någon 

arbetsvilja hos mina informanter. Arbetsoviljan vållade inte tillräckliga inre och yttre konflikter. 

Denna analys ställer frågor om tidigare slutsatser som dragits utifrån Jahodas teori. När t.ex. Janlert 

och Hammarström (2009) i en utvärderande studie konstaterar att Jahodas teori är den bästa 

tillgängliga bör man fråga sig hur den sociala miljön var bland trettioåringarna i den norrländska 

industriort där data samlades in år 1995. 

   Om det inte redan framgått så är dessa faktorer (försvagad social kontroll, symbolisk 

heterogenisering och anonymitet) liktydiga med individualisering (Lyttkens 1985). Varken 

faktorerna som sådana eller den sociologiska analysen av dem är nya. Just därför är glappet mellan 

arbetslöshetsforskningens konventionella förståelse av arbetslöshet och arbetsmoral (den som 

Jahodas teori erbjuder) och den värld som den försöker beskriva något överraskande. 

Arbetslöshetsforskningen lider av en teoretisk eftersläpning vilket leder till missförstånd ifråga om 

den enskildes möjligheter att leva arbetslöst.

Exemplet stolthet

Skam och stigma har varit ett återkommande tema i arbetslöshetsforskningen (Andersson 2003, 

Rantakeisu 2002, Engbersen et al 2006, Jönsson 2003). I det ljuset blir den stolthet som visades 

vara del av den frivillig arbetslösheten intressant. Enligt narrativteori beror känslor av skam och 

stolthet på (o)förmågan att vidmakthålla en positiv berättelse om självet och på huruvida 

omgivningen bekräftar en sådan berättelse (Ezzy 2001:41). Den i tidigare forskning dokumenterade 

skammen kan sägas höra till ett arbetssamhälle som låter den ej arbetande veta att den gör fel och 

förvägrar den som inte arbetar en positiv självbild. I mitt material var det som nämnts bara en 

informant som var explicit med att han ibland tyckte att det var pinsamt att berätta om sin situation, 

medan andra tyckte att arbete var slött, hjärnbefriat, ett slöseri med tid och talang. Som arbetslös 

slapp man förnedra sig med sådant och hade tillfälle att göra viktigare saker. Då detta inte är en 

observationsstudie där stigmatiserande och stärkande sociala samspel direkt har iakttagits vill jag 

vara försiktig med påståenden om var och hur sådant sker, men dessa känslors sociala natur pekar 

ändå på betydelsen av de sammanhang som beskrevs i kapitel 4. Förekomsten av stolthet tyder på 

att statusskalan inte är given, gemensam eller internaliserad. Min tolkning av denna stolthet följer 
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ovanstående analys av statusproblemet: det finns sprickor i ordningen, platser där den arbetsovillige

kan stå upprätt. Kontrasten mot Marienthal eller Enschede tjänar återigen ett förtydligande syfte: 

dessa homogena och kontrollerande miljöer tillät inte att andra arbetslöshetsnarrativ prövades.    

Är arbetslösheten ofarlig? Statuspassagens svar

Jag har nu argumenterat för att Jahodas teori till stora delar missförstår arbetslöshet. Dess 

objektivism fördunklar upplevelsekategoriernas betydelse, den är okänslig för olika sätt att vara 

arbetslös på och den missbedömer individualismens betydelse. Men betyder det att arbetslösheten är

ofarlig? Femton intervjuer övertrumfar väl knappast svaren från en halv miljon andra respondenter 

(Paul & Moser 2009)? Nej det gör de inte, men den kvalitativa ansatsen har kunnat peka ut med 

större precision var farorna finns.

    I statuspassagens kärna finns ett identitetsproblem: tillåter arbetslösheten att föreställningen om 

vem man är upprätthålls? De flesta tidigare tillämpningarna av kongruensteorin har utgått från 

registerdata där man försökt fånga arbetsviljan med hjälp av enkäter (Marsch & Alvaro 1990, 

Nordenmark & Strandh 1999, Chadi 2010, Paul & Moser 2006, Rantakeisu 2002:70f), vilket inte 

säger något konkret om vilka de arbetslösa identiteterna är, hur de upprätthålls eller vad de specifika

farorna är. Så vilka möjligheter har de arbetslösa att vidmakthålla en identitet utan arbete? De 

idealtyper som utgör resultatet av denna studie tillåter några konkretioner.

   Motståndet med sitt antitetiska förhållande till arbetssamhället erbjuder en sådan möjlighet, ibland

förankrad i materiella och sociala praktiker som självförsörjning, dumpstring, och umgänge med 

likasinnade. Men när motståndet inte tar någon projektform, utan håller sig till grundsatsen för att 

inte y, är faran en upplevd brist på rutiner och sammanhang, en känsla av ovisshet. På så sätt speglar

motståndet Jahodas tes att arbetslöshet handlar om en brist på arbetets institutionella sammanhang. 

Men inom statuspassagen finns också ett begrepp för denna vilsenhet, att ”fastna i övergången” 

(Ezzy 2001:42ff). Risken är att den arbetslöse försätts i limbo när tidigare roller och resurser 

försvinner utan att nya tillkommer. Yrkesidentiteten kan inte upprätthållas och inget ersätter den.

   I den instrumentella frivilliga arbetslösheten finns andra identiteter och därmed andra faror: 

framförallt hotet mot yrkesidentiteten och den försämrade ekonomin. Som kunde förutses (Ezzy 

1993) återfaller en del på andra roller (familj och föreningsdeltagande) när de inte arbetar. Flera 

nämnde att de saknade att ha arbetskamrater. I tidigare studier har en sådan observation om arbetets 

mening påståtts stödja Jahodas teori om att arbetskamrater utgör en oumbärlig upplevelsekategori 

(Nordenmark 1999b:139). Min tes är att Jahoda träffar tematiskt rätt, men att den mening hon 

tillskriver abstrakta arbetskamrater (som vidgare av det sociala synfältet) förmodligen inte är den 

mest relevanta. Med utgångspunkt i statuspassagens narrativteori föreslog jag istället att 
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arbetskamrater begreppsliggörs som stöd åt den berättade yrkesidentiteten (utöver den vänskap de 

såklart kan stå för). Deras frånvaro hotar därmed inte inskränka det sociala synfältet, utan 

föreställningen om att man, enligt det goda arbetets ideologi, är en sund samhällsmedlem. 

Identitetsproblemet mildras av försvagad social kontroll och symbolisk heterogenisering. 

   Anledningarna till att det ekonomiska problemet är värst för instrumentalisten är förmodligen att 

de tidigare har jobbat mycket och är vana vid en viss lön (samt ibland har familjer att ta hand om) 

och att de varken är arbetslösa för att x eller för att inte y vilket gör pengar till en mer dominerande 

faktor: de tar en paus vars värde sjunker i takt med deras inkomst. Annorlunda uttryckt är 

incitamentsteorin (Dunn 2014, Nordenmark 1999b), att benägenheten att söka och få ett arbete ökar 

med avtagande ersättningsnivåer, mest tillämpbar på denna grupp (i den mån försäkringstagare i 

allmänhet genomför en individualismens eller motståndets frivilliga arbetslöshet så är effekterna av 

att ”stärka incitamenten till arbete” mindre givna). Med lägre ersättningar, mer kontroll och större 

risk att hamna i ”åtgärder” består dock alla de arbetets problem som från början orsakade 

arbetsoviljan. En möjlig effekt, som fortsatta studier kan undersöka, är därför om ”stärkta 

incitament” följs av ett ökat antal inlåsningar (personer som inte vill ha det jobb de har men av 

ekonomiska eller karriärsmässiga skäl sitter fast)(Aronsson & Göransson 1997, Furåker 2010). En 

annan tänkbar effekt är ytterligare förbättringar av hälsa och välbefinnande vid pensioneringen 

(Westerlund et al 2009, Hallberg et al 2014).

   I den individualistiska frivilliga arbetslösheten är själva poängen för att x, där x är något annat än 

arbete. Arbetslösheten utgör en sorts plattform där det som är viktigt på riktigt kan iscensättas. 

Eftersom det som är viktigt är något annat än arbete uppstår ingen inkongruens. Faran här är att inte

nå målet. Om Musikern inte får ge ut skivan, om Återbrukaren får husbock eller Filosofen blir sjuk 

och trött (vilket hände honom), så är psykisk deprivation möjliga utfall. Notera att denna 

hypotetiska ohälsa rent fenomenologiskt inte kan betraktas som arbetslöshetsohälsa – det är inte 

arbetets frånvaro som vållar problem.  

   Nyckelbegreppet i kongruensteorin är anpassning. Tidigare har framförallt identiteter som 

anpassas efter arbetslöshetens strukturella villkor uppmärksammats (Ezzy 1993, Nordenmark & 

Strandh 1999). Den individualistiska (och motståndsmässiga) frivilliga arbetslösheten visar något 

annat, nämligen hur inkongruens uppstår i arbetet och hur arbetslösheten löser upp den. 

Anpassningen handlar här om att byta till sig strukturella villkor som är förenliga med den identitet 

som inte stod ut med arbete. Detta uttrycks tydligt i agensnarrativen, som ofta handlar om den punkt

där de kände att det fick vara nog. Under antagandet att narrativen bygger på etablerade stereotyper 

och socialt gångbara element så säger dessa ”heroiska narrativ” (Ezzy 2000) också något om 

individualismen som legitimitetsgrund: att lämna det arbete som ”känns fel” är inte bara godtagbart 
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utan också ett tecken på handlingskraft och möjligtvis en symbol för framgång. Det nya arbetets 

konnässörer är estetiker (Bauman 1998).   

   Resultaten visade också på betydelsen av att skilja på abstrakt och konkret arbete, och 

synliggjorde hur vissa faror i form av onyttighetskänslor uppstod i förhållande till en diskursiv bild 

av abstrakt arbete som en plats för gemenskap, snarare i förhållande till egna erfarenheter av 

arbete.21 Här syns alltså en inkongruens som uppstår när statuspassagen tolkas som en rörelse från 

abstrakt arbete till arbetslöshet, vilket innebär att ideologin om det goda arbetet och dess inflytande 

över tolkningen av statuspassager i sig är en fara.

   Det har också framkommit att inkongruenser kan vara mycket tidsbestämda. Begreppet 

”psykosocialt behov” (Nordenmark & Strandh 1999) ger intryck av en hunger man bär omkring på, 

som med en viss intensitet ligger och morrar till dess att man hittar ett nytt jobb eller anpassar sig. 

För somliga kan det förstås vara så. Men resultaten pekar också på att själva akten att söka jobb och 

bli nekad detta skapar ett problem som inte finns annars. Vissa situationer triggar inkongruenser 

som inte bekymrar i vardagen. Detta ger också en möjlig förklaring till varför intensivt sökbeteende 

korrelerar med lågt välbefinnande (Chadi 2010), eftersom de sökande då konstant lever i en sådan 

situation. För framtida studier om arbetslöshetsohälsa rekommenderar jag att frågan ställs vilka fler 

situationer och vad i dessa som triggar inkongruens, snarare än vilka bakgrundsvariabler (Paul & 

Moser 2009, Nordenmark 1999b) och personliga egenskaper (Fryer & Payne 1984) som gör det. 

   Det kan slutligen nämnas att begreppet statuspassage och dess tekniska detaljer var svåra att 

använda analytiskt. Nästan alla informanter hade gjort flera rörelser fram och tillbaka, och mellan 

flera olika karantäner. Få berättade om den typiska passage som Ezzy (1993, 2000, 2001) 

diskuterar, från en etablerad position i arbete till en i arbetslöshet. Just detta är å andra sidan 

innebörden av ett gränslöst arbetsliv (Allvin et al 2006, Standing 2011), positionerna är otydligare. 

Däremot har det processuella, narrativa, perspektivet över lag varit till stor hjälp vid tolkningen av 

vad arbetslösheten innebär och för konstruktionen av idealtyperna.

Ett litet reservat av meningsfullhet

I kapitel 2 ställdes två karakteriseringar av frivillig arbetslöshet mot varandra: som en fråga om 

missanpassning, en kultur av illa socialiserade medborgare benägna att ta efter varandras dåliga 

vanor och å andra sidan tanken att den låga arbetsviljan och frånvaron av sanktioner från 

omgivningen beror på att gruppen inte är så udda som man kan få för sig. Några intryck från det 

första mötet med fältet kan illustrera min slutsats i denna fråga.

21 Den arbetsmoral som mäts genom enkäter (t.ex. Nordenmark 1999b) är av denna anledning svårtolkad. Är det en 
abstrakt eller konkret arbetskamrat respondenten säger sig sakna? Se även Paulsen (2008).
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   Den första personen jag träffade levde spartanskt. Han hade vissa motståndardrag och pratade om 

konsumtionshetsen han inte vill vara del av. Han bodde i en liten stuga och eldade med ved, hade 

slutat gå på bio och föredrog istället att träffa kompisar ute i skogen. Jag sökte vidare. På ett 

internetforum svarade en att jag skulle bli rånad om jag försökte intervju honom. ”Jaha”, tänkte jag, 

”såhär ser det ut”. Av efterföljande kontakter berättade en i mejl att han för tillfället ”tigger sig 

fram”, en annan att han ville ha ”full kontroll” över anonymiteten. Bilden av en grupp som stod en 

bit vid sidan av majoritetssamhället tycktes klarna. Men så började jag träffa dem. En bar skjorta 

och slipover, en annan hade portfölj med papper från Försäkringskassan där viktiga beslut framgick.

De kunde bo på fina adresser, i bostadsrätt och villa. ”Tiggeriet” visade sig vara en omskrivning för 

en ekonomisk beroendeställning i förhållande till släktingar.

   Kalla det inskränkt och fördomsfullt. Som om just medelklassens attribut gör en till ”vem som 

helst”. Men detta presenteras inte för att bevisa något, utan för att illustrera uppsatsens tes: att 

frivillig arbetslöshet är ett uttryck för en mer allmänt spridd arbetsmoral. Vad informanterna har 

pratat om, hur de resonerat och framställt sig, tycks i många fall ganska vardagligt. De är 

exceptionella i bemärkelsen att de gått längre än många andra i att t.ex. förverkliga projekt, men 

deras resonemang, berättelser och motiv är det oftast inte. Möjligtvis har individualisterna och 

instrumentalisterna i själva verket mindre gemensamt med motståndarna än med alla inlåsta 

arbetstagare (Aronsson & Göransson 1997, Furåker 2010). Den som letar efter frivillig arbetslöshet 

och tänker sig en missanpassad arbetslöshetskultur (Dunn 2014) verkar vara fel ute. Och om frågan 

ännu återstår, om det hela inte bara handlar om lathet, så kan även denna fördom vederläggas. Ett 

tydligare tema har visats vara hur den frivilliga arbetslösheten framställs som mer än ett arbete, och 

att slapphet snarare är ett tecken på bra arbete enligt logiken mycket lön för liten möda. Att det 

skulle vara motivet bakom att hålla sig arbetslös förefaller däremot falskt.

   För att summera har denna uppsats å ena sidan beskrivit en arbetsmoral som bl.a. den 

postfordistiska litteraturen menar har blivit vanligare, å andra sidan pekat på de förfelade försök 

som arbetssamhällets begreppsapparat gör sig att hantera denna orenhet. Frivillig arbetslöshet 

handlar varken om ett ersättande av arbetets oumbärliga nyttigheter, om att strategiskt bemästra 

bristen på dem, om lathet eller missanpassning – tvärtom framstår de frivilligt arbetslösa som väl 

insocialiserade i ett samhälle med individualistiska och instrumentella normsystem. När arbetet 

utgör samhällets nav men samtidigt sviker så blir arbetslösheten ett litet reservat av meningsfullhet.
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