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Självkänsla hos arbetslösa akademiker 
 

Lisa Palmgren och Lisa Påhlsson 
 
 

Syftet med studien var att undersöka ifall det fanns en signifikant 
skillnad i självkänsla mellan akademiker som har jobb och akademiker 
som är arbetslösa. Det finns teorier som menar på att självkänsla inte 
påverkas av arbetslöshet (ex Shamir 1986) och det finns teorier som 
menar att självkänsla visst kan påverkas av arbetslöshet (ex Goldsmith, 
Veum & Darity, 1997) 
En enkätstudie genomfördes på en grupp (N=20) akademiker med jobb 
och en grupp (N=22) arbetslösa akademiker. Resultatet blev ej 
signifikant, p=.086. Det fanns alltså ingen skillnad i självkänsla mellan 
arbetslösa akademiker och de med arbete. Medelvärdena för de båda 
grupperna skiljde sig dock lite åt. Det återfanns heller ingen signifikant 
skillnad mellan könen eller någon korrelation mellan antal månader 
arbetslös och självkänsla. 
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Inledning 
 Självkänsla och arbetslöshet är ett ämne som har diskuterats åtskilligt inom 
psykologin. Åsikterna är många och det finns en mängd olika åsikter inom denna 
frågeställning. För att dela in åsikterna i två övergripande synsätt så finns de som menar 
att självkänslan inte påverkas av arbetslöshet utan är ett personlighetsdrag, ett ”trait” som 
är konstant, (tex. Shamir, 1986) och de som menar att självkänslan visst kan påverkas av 
arbetslöshet, det vill säga att självkänslan är en kognitiv funktion (tex Goldsmith, Veum 
& Darity, 1997). Så frågan återstår, påverkas självkänslan nämnvärt av att bli/vara 
arbetslös och i så fall, hur? 
 Samtidigt kan man då fråga sig hur individer påverkas av att gå arbetslös som 
akademiker. Hur känns det för en person som lagt ner både tid och pengar för att kunna få 
ett bra arbete och sedan hamnar utanför arbetsmarknaden? Ses det då som meningslöst 
eftersom man lagt ut en massa pengar och tid på att införskaffa sig kunskap eller är 
självkänslan konstant och påverkas inte nämnvärt av att gå arbetslös då man vet att man 
ändå har kompetensen? 
 Huvudsyftet med denna studie var därför att se efter hur de arbetslösa 
akademikernas självkänsla såg ut och om det fanns någon signifikant skillnad i 
självkänsla mellan dem och de akademiker som har arbete.  
 
Självkänsla 
 Självkänsla har ansetts som något viktigt sen långt tid tillbaka. I en av de första 
psykologiböckerna av William James från 1890, sades att strävan efter att känna ett värde 
är en fundamental aspekt av den mänskliga naturen. Utvecklingspsykologer har studerat 
självkänslans roll i människans utveckling, socialpsykologer har tittat på beteende som 
verkar för att behålla självkänslan och personlighetspsykologer har ägnat sig åt de 
individuella skillnaderna i självkänslan, (för översikt se Leary, 1999). 
 Vad innebär ordet självkänsla? Genom att slå upp ordet ”självkänsla” i Natur och 
Kulturs psykologilexikon (1994) så fås följande förklaring:  
 
” Upplevelse av självförtroende och självsäkerhet eller brister i detta avseende. Man har god eller dålig 
självkänsla, accepterar vissa sidor hos sig själv men inte andra osv”.  
 
 Självkänsla kan också definieras utifrån hur stort värde en person tillskriver sig 
själv. Självkänsla är en viktig del av självkännedomen. Hög självkänsla refererar till en 
fördelaktig utvärdering av självet medan låg självkänsla refererar till en ofördelaktig 
definition av självet. På så sätt kan det sägas att självkänsla är mer av en uppfattning än 
någon ”objektiv” verklighet, en självvärdering. En person kan tro att hon är intelligent 
och vacker, men det behöver inte betyda att det är sant (Baumeister, Campbell, Kreuger, 
Vohs, 2003). 
 Enligt Ouvinen-Birgerstam (1984) kan ord som självkänsla, självvärdering, 
självuppfattning och självaktning användas synonymt med varandra då alla dessa ord står 
för en helhet av den attityd man som människa har mot sig själv. 
 Enligt sociometerteorin (för en översikt se Leary, 1999), så är självkänslan baserad 
på en individs relationer med andra människor. Människan drivs att utveckla relationer 
till andra människor, från början var människan ett socialt djur och hade behov av 
umgänge med andra människor, på denna tid var detta en säkerhetsfråga för överlevnad. 
Sociometern är den psykologiska mekanism som människan använder för att utvärdera 
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den sociala omgivningen. Att bli avvisad av andra människor är en stor stressfaktor och 
enligt sociometerteorin är det detta som leder till sänkt självkänsla, inte vad vi själva 
tänker om oss själva utan vad vi tror/vet att andra tycker om oss. Under uppsatsen gång är 
det dock främst teorin om att självkänslan är en självvärdering som är stommen, men 
även sociometerteorin kommer att diskuteras som en motsats. 
 
 
”En sysslolös själ finner ingen frid. För ett overksamt sinne råder orons tid” 
 (William Cowper, 1999) 
 
Arbetslöshet 
 Det som skapar den viktigaste identitetsfaktorn i vårt samhälle är arbetet. Vid ett 
möte nya människor ställs ofta frågan ”Vad gör du?” eller ”Vad är du?”. Dessa frågor 
besvaras sällan med vilken familjesituation som personen befinner sig i eller vilken 
fritidssysselsättning denne har utan med vad personen i frågan arbetar med. 
 I Sverige har vi, enligt Arbetslivsfakta (2005), en arbetskraft bestående av ca 4,5 
miljoner människor. Bland dessa räknas både de som har arbete och de som är arbetslösa 
in. Det finns också en stor grupp som saknar arbete men inte räknas in i denna grupp 
ändå. Ett exempel är studenter och förtidspensionerade då dessa inte står till 
arbetsmarknadens förfogande. Ca fem procent av befolkningen står utanför arbetskraften 
på annat sätt, exempelvis hemarbetande och pensionerade. 
 För att räknas som arbetslös måste man förutom att inte ha något arbete också vara 
arbetsför och söka nya jobb aktivt, med andra ord vara frisk och vara inskriven på 
arbetsförmedlingen. Det finns också en grupp som klassas som arbetssökande, detta är 
personer som redan är sysselsatta på något sätt, bla deltidsarbetslösa, tillfälligt anställda, 
timanställda mfl. Under år 2004 var ca 246 000 personer arbetslösa, vilket kan jämföras 
med de 674 000 personer som under september månad 2005 var inskriva som 
arbetssökande på Arbetsförmedlingen (Arbetslivsfakta, 2005). 
 
Arbetslöshetens påverkan på den psykiska hälsan och självkänslan 
 Det vanligaste symptom som visar sig hos en arbetslös person är resignation, 
modlöshet och apati. Vid långtidsarbetslöshet inträffar ofta en brist på vitalitet, 
självkänsla, hopp och aktivitet (Olsen, 1982). 
 Då den psykiska hälsan är komplex så påverkar arbetslösheten en människas 
välmående på en mängd olika sätt (Goldsmith, Veum & Darity, 1997). På så sätt kan det 
vara svårt att bestämma specifikt vad som påverkas av arbetslöshet. I Natur och Kulturs 
psykologilexikon 1994 står det att arbetslöshet försämrar hälsotillståndet. Hjärt- och 
kärlsjukdomar, sömnbesvär och sjukdomar relaterat till alkohol är vanligare hos 
arbetslösa. Psykiska besvär som kan hittas är oro, ängslan och nedstämdhet. Depression 
är vanligare hos långtidsarbetslösa medan stress ofta präglar de tidiga faserna av 
arbetslöshet. 
   McKee-Ryan, Kinicki, Wanberg & Zhaoli (2005) har visat på att de som var 
arbetslösa hade lägre mental hälsa än de med fast arbete. Det visades sig också i 
longitudinella studier att individer som går från att har varit anställd till att bli arbetslös 
minskar sitt välbefinnande medan de som går från arbetslös till ny anställning ökar sitt 
välbefinnande. Det kan dock diskuteras vad det är som påverkar hälsan hos de arbetslösa. 
Att förlora sitt arbete innebär mer än att man bara förlorar ett arbete. Det bidrar även till 
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andra problem, till exempel att man får ekonomiska svårigheter, så det är svårt att påstå 
att endast arbetslöshet påverkar den mentala hälsan (McKee-Ryan mfl, 2005).  
 En studie gjord av Graetz (1993) visade att individer utan arbete och även studenter 
i slutet av sina studier hade lägre mental hälsa än de individer som hade en anställning. 
Han menade däremot på att dessa skillnader inte alls berodde på demografisk fakta så 
som ekonomisk och/eller social status, utan skillnaderna helt var beroende av om man har 
ett arbete eller ej. Dock visades det sig att hälsan också är beroende av vad som händer på 
arbetsplatsen. De som var allra minst nöjda med sin arbetssituation var också de som 
löpte störst risk att påverka sin hälsa negativt. Resultaten kunde därför tolkas så att vad 
som händer på arbetsplatsen har mer inverkan på ens persons hälsa än personens 
möjligheter att hitta ett nytt arbete vid arbetslöshet. 
 Under arbetslöshet går personen i fråga också miste om olika välgörande bieffekter 
som man får från att ha ett arbete att gå till. En anställning ger struktur på vardagen, man 
möter personer utanför familjen som man kan dela sina erfarenheter med. Man jobbar 
tillsammans med andra för att nå ett mål. Att ha ett arbete att gå till definierar också i en 
viss grad vem personen är och vilken status denna har och man blir även uppmuntrad till 
aktivitet. Arbetslöshet är därför psykologiskt destruktivt därför att individer i stor grad är 
fråntagna dessa funktioner (Jahoda 1988, referat i Goldsmith, Veum & Darity, 1995). Hit 
kan också sociometerteorin kopplas. Då en person misslyckas med sin socialisering, 
exempelvis genom att gå hemma ensam om dagarna, påverkar detta också den psykiska 
och på så sätt också den fysiska hälsan. Det kan vara så att personliga problem leder till 
att denna person i sin tur blir avvisad av andra vilket i sin tur sänker självkänslan (Leary, 
1999).  
 Att ha ett arbete är viktigt för egots utveckling och om man blir arbetslös kan detta i 
sin tur leda till ett mer utvecklat externt ”locus of control”. Detta innebär att man lättare 
skyller i från sig på omständigheterna för att skydda sin självkänsla från att skadas 
(Goldsmith mfl, 1997). 
 Shamir (1986) menar i sin studie av arbetslösa högutbildade personer att den 
mentala hälsan påverkas av arbetslöshet men inte självkänslan. Däremot är självkänslan 
en viktig del i vårt välmående. Människor med hög självkänsla har större chans att 
undvika skador på sitt psykiska välmående än människor med låg självkänsla, detta då 
självkänsla är en viktig komponent i förhållandet mellan arbetslöshet och välmående. 
 Hög självkänsla kan alltså fungera som en tillgång som får människor att lida 
mindre vid händelser som kan verka hotande, traumatiska eller otäcka. De med hög 
självkänsla skulle på så vis klara sig bättre än de med låg självkänsla. Denna hypotes 
brukar kallas ”bufferthypotesen”. Hög självkänsla fungerar alltså som en buffert mot 
stress, trauma och olycka (Arndt & Goldberg, 2002, refererat i Baumeister mfl, 2003). 
 Det finns två synsätt rörande självkänslans stabilitet. Det ena synsättet är att 
självkänsla är ett ostabilt begrepp som lätt förändras av sociala händelser där man 
utvärderas av andra eller jämför sig med andra. Det andra synsättet säger att självkänsla 
är något varaktigt och stabilt i ens personlighet som står emot förändringar (Gergen, 1978 
refererat av Goldsmith mfl, 1997). Huruvida självkänslan påverkas av att man har arbete 
eller inte beror på hur självkänslan frambringas. Är det något man tillförskaffar sig eller 
något man tillskriver en individ?  Den förtjänade självkänslan är beroende av vad en 
individ gör, för att nå en känsla av värde måste individen också göra något som känns 
meningsfullt. Tillskriven självkänsla attribueras istället bara till de särskilda 
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karaktäristiska drag, som exempelvis kristen och utländsk, som man får av andra. Om 
självkänslan skulle vara till största delen beroende av vad man gör så är det troligt att 
arbetslöshet skulle påverka självkänslan negativt, medan skadan inte skulle bli speciellt 
stor om självkänslan är något man blir tillskriven (Goldsmith mfl, 1997).  
 En longitudinell studie på arbetslösa yngre akademiker i Israel undersökte om det 
fanns någon korrelation mellan tiden man är arbetslös och självkänslan, vilket inte 
hittades (Lacković-Grgin, Deković, Milosavljević, Cvek-Sorić  & Opačić, 1996). Detta 
talar för att självkänsla är en stabil konstruktion. Också Shamir (1986) har studerat detta 
på högutbildade personer. Han fann inte heller några som helst indikationer på att 
självkänslan påverkas av arbetsstatus. Goldsmith, Veum och Darity (1997) har även de 
gjort en liknande studie. De kom däremot fram till att unga män och kvinnor visst 
påverkas av arbetslöshet. Ju längre de stod utanför arbetsmarknaden desto lägre 
självkänsla hade de. De unga kvinnorna i studien påverkades mer av arbetslöshet än vad 
de unga männen gjorde. 
 
Coping 
 När man pratar om coping så menas vanligtvis hur en människa klarar av något på 
ett användbart och konstruktivt sätt och att människan klarar av ett problem eller 
svårighet vare sig det sker passivt eller destruktivt (Natur och Kulturs psykologi lexikon 
1994).  
 För att undvika den negativa stressen runt omkring sig använder människan sig av 
olika hanteringsmetoder. Bland annat finns den emotionsbaserade copingen som gör att 
vi ändrar våra subjektiva tankerelationer till omgivningen. Dessa ändringar är egentligen 
inga riktiga ändringar i vårt levnadssätt utan bara ändringar i vårt tankesätt. Det ena sättet 
är att vi distraherar oss från tankar om hotfulla situationer, exempelvis genom att vi 
försöker sova bort tankarna eller distraherar oss med något annat så som hushållsarbete 
eller träning. Detta är dock inget som är vidare bra på lång sikt då nästan alltid det man 
försökte skjuta bort hinner ifatt en till slut. Det andra sättet att undvika den stressen som 
påverkar oss i psyket är att skylla ifrån oss eller ta på oss andra negativa emotioner så 
som bland annat rädsla, ilska och svartsjuka. Man projicerar istället sina ohanterbara hot 
mot psyket på något annat för att själv slippa ta itu med dessa (Lazarus, 1993). 
 McKee-Ryan mfl (2005) pekar specifikt på fyra olika copingresurser, personliga, 
sociala, finansiella och tidsstruktur, som är viktiga för en individ vid förlust av sitt 
arbete. För att bibehålla en bra mental hälsa måste man som människa ha en positiv 
syn/erfarenhet av dessa strategier. Med personliga resurser så menas ”interna” tillgångar 
som en individ använder för att klara av stress. Det vill säga vilket värde tycker man 
tillskriver sig själv. I självvärderingen ingår självkänsla, optimism och intern locus of 
control. Sociala resurser är en extern typ av coping. Det är de resurser vi får genom att vi 
interagerar med andra människor, men det är också det stöd vi får av andra människor 
(McKee-Ryan mfl, 2005). Sociala resurser spelar en stor roll i det psykiska och fysiska 
välmåendet på två olika sätt. Det ena är att det sociala nätverket hjälper människor att 
känna sig nöjda med sig själva och sina liv. Det andra är att sociala resurser fungerar som 
en ”buffer” som skyddar en mot stress och dess destruktiva konsekvenser (Lazarus & 
Folkman, 1984). De finansiella resurserna handlar om en individs tillgång till inkomst, 
sparade pengar eller liknande under arbetslösheten, med andra ord hur man klarar sig 
ekonomiskt under arbetslösheten. Den sista copingresursen är en individs 
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tidsstrukturering, hur används och struktureras den tid man har som arbetslös? Detta har 
stor betydelse för en individs coping. Att ha en positiv syn på sig själv är en viktig 
tillgång för att kunna hantera arbetslöshet bra (McKee-Ryan mfl, 2005). 
 En teori som kallas ”sårbarhetsprincipen” menar på att de arbetslösa upplever fler 
psykiska symptom endast om de är mer sårbara av stressiga händelser generellt. De som 
har sämre copingstrategier, t.ex. att de har sårbara personligheter och sämre social 
support, blir mer psykiskt stressade. Ju längre arbetslösheten blir desto svårare får man att 
använda sig av effektiva strategier till sin coping (Mantler mfl, 2005). 
 En studie gjord av Price och Fang (2002) visade att personer med hög utbildning 
har lättare för att se positivt på framtiden än de med sämre eller med avsaknad av 
utbildning. På så vis kan det sägas att utbildning är en copingresurs. 
 
Huvudsyftet med denna studie var att se efter hur de arbetslösa akademikernas 
självkänsla såg ut och om det fanns någon signifikant skillnad mellan dem och de 
akademiker som har arbete. Forskningshypotesen var att arbetslösa har en sämre 
självkänsla än de med arbete. Det fanns också av intresse att jämföra olika demografiska 
fakta, som exempel kön, ålder och civilstatus. Även om det fanns en relation mellan 
självkänsla och längden på arbetslösheten. 
 
Metod 
 
Material 
 Studien är av en kvantitativ karaktär. En redan utformad enkät, ”Som jag ser mig 
själv” (Irhammar & Birgerstam 2005)1, har använts för att mäta den självupplevda 
självkänslan hos vuxna människor. Enkäten består av 67 påståenden om självvärderingen 
hos en individ. Självvärderingen mäts genom att återspegla fem områden i en individs 
självuppfattning om sig själv. Dessa fem områden är fysiska aspekter (6 frågor), 
färdigheter och förmågor (15 frågor), psykiska aspekter (18 frågor), sociala relationer (14 
frågor) och slutligen livets meningsfullhet (14 frågor). För att besvara enkäten får 
försökspersonerna välja hur mycket påståendet stämmer in på sig själv, skalan består av 
fyra kategorier (stämmer precis, stämmer ungefär, stämmer dåligt, stämmer inte alls). För 
att ge demografisk information om deltagarna kompletterades också enkäten med ett 
avsnitt där det frågades efter kön, ålder, civilstatus, hur länge man varit arbetslös/anställd, 
nationalitet och utbildning.   
 
Deltagare 
 Testgruppen bestod av 22 arbetslösa akademiker med olika längd på sin arbetslösa 
period. Den andra gruppen som användes bestod av 20 akademiker med anställning. 
Dessa valdes ut genom bekvämlighetsprincipen och bestod av folk i vår omgivning och 
på deras arbetsplatser. Åldern på deltagarna i båda grupperna varierade från 23-61 år, 
medelåldern låg på 39,1 år. Medelåldern i grupperna var 43,5 i gruppen med arbetslösa 
och 34,2 i gruppen med anställda akademiker. Av dessa var 17 män (9 arbetslösa, 8 med 
anställning) och 25 kvinnor (13 arbetslösa, 12 med anställning). 
 En person som är arbetsför och aktivt söker ny anställning används som definition 
av en arbetslös person i denna studie. På grund av sekretess har det inte gått att 
                                                 
1 Denna enkät är ej bifogad på grund av icke-spridningsskäl. 
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kontrollera att deltagarna verkligen har varit arbetslösa utan detta har tagits för givet då 
de deltagit i ett forum för just arbetslösa akademiker. Definitionen av akademiker är i 
denna studie satt på en avslutad högskoleexamen omfattande minst 120p. Alla som 
uppfyllde detta krav räknades som akademiker oberoende på vilken typ av examen de 
har. 
 
Procedur 
 Kontakt togs med ett nätverk i Sverige för arbetslösa akademiker vilket ledde till 
telefonkontakt med en av samordnarna för nätverket. Genom denna person möjliggjordes 
ett möte där studien presenterades. Enkäten och hur denna skulle fyllas i presenterades 
för deltagarna. Efter denna presentation fortsatte möte och under pausen delades 
enkäterna ut till deltagarna. Alla som deltog vid mötet fick en enkät och information om 
att det var frivilligt och att man utan förklaring hade möjlighet att lämna in enkäten ej 
ifylld. Totalt delades 27 enkäter ut och 22 svar kom in, fyra lämnade in tomma och en 
enkät försvann trots noga information om att alla enkäter oavsett om man svarat eller ej 
skulle återlämnas. Den andra gruppen bestående av akademiker med anställning återfanns 
på olika arbetsplatser runt om i södra Sverige. Vissa av dessa enkäter fylldes i 
elektroniskt via email. Alla fick samma instruktioner som i gruppen med arbetslösa 
akademiker, vissa fick dock denna information skriftligt istället för muntligt. 
 
Databearbetning 
 Efter datainsamlingen räknades poängen i enkäten ihop. Varje svar var värt poäng 
från 1-4. ”Stämmer precis” var värt fyra poäng, ”stämmer ungefär” var värt tre, ”stämmer 
dåligt” var värt två och ”stämmer inte alls” var slutligen värt en poäng. Dock var 39 av 
påståendena negativa och dessa poäng vändes om så ”stämmer inte alls” blev värt fyra 
poäng och så vidare. Max antal poäng för enkäten var 268 och minsta poängtal man 
kunde få var 67. All data gjordes om till siffror utom utbildning och nationalitet som 
spred sig för mycket för att ge en bra grund för bearbetning. 
 
Resultat 
 Data analyserades genom ett independent sample t-test. Resultatet blev ett ej 
signifikant resultat t (40) = -1,756, p = .086, det vill säga att det inte finns någon 
signifikant skillnad mellan arbetslösa akademikers självkänsla eller självkänslan hos 
akademiker med anställning. I tabell 1 kan man ändå se att det finns en mindre skillnad 
mellan arbetslösa akademiker och akademiker med anställning.  
 
Tabell 1. Poäng för självkänsla från enkäten  
                    N     M          SD  
Arbetslösa                  22   206,95      24,17 
akademiker 
 
Anställda                     20   220,10      24,20 
akademiker 
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 Intresse fanns också av att se om det fanns en korrelation mellan antal månader som 
arbetslös och självkänsla. Även här erhölls ett resultat som inte var signifikant, r = 0,057, 
N = 22, p = .80 (n.s). 
 Det fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan könen, t (40) = 1,14, p = 
.262 (n.s). Skillnaden mellan medelvärdena här var betydligt mindre än mellan arbetslösa 
och anställda akademiker, se tabell 2. Gruppen arbetslösa testades också för sig för att 
undersöka om arbetslösheten har en specifik påverkan mellan könen. Men även här var 
resultatet icke signifikant, t (20) = 1,38, p = .182 (n.s). 
 
 
Tabell 2. Poäng för självkänsla, skillnad män och kvinnor 
                            N      M            SD 
Män  17   218,47      20,95 
 
Kvinnor 25   209,64      26,92 
 
 
 För att se om det fanns någon annan påverkan av självkänslan gjordes också ett 
antal tester med de demografiska fakta som samlats in. Dessa resultat gav dock inga 
signifikanta indikationer alls. 
 När korrelation för ålder och självkänsla undersöktes fanns inget signifikant resultat 
för hela gruppen, r = -0,26, N = 42, p = .091 (n.s). När grupperna jämfördes var för sig 
fanns det dock ett signifikant resultat för akademikerna med anställning, r = -0,58, N = 
20, p = .007. Detta tolkas som att de yngre i gruppen med anställning har bättre 
självkänsla än de äldre med arbete. Detta kan också sätta i jämförelse med att de som 
varit anställda kortare tid också har högre poäng på självkänslan, r = -0,46, N = 20, p = 
.04. 
 En jämförelse mellan självkänsla och civilstatus gjordes men inget signifikant 
resultat påvisades, t (40) = -1,478, p = .157 (n.s.). Men när grupperna undersöktes var för 
sig fanns ett nära signifikant resultat för gruppen bestående av akademiker med 
anställning, t (18) = -2,07, p = .053. Som visas i tabell 3 nedan skiljer poängen för 
självkänsla en hel del om man ser till medelvärdena i gruppen för de anställda. Dock 
skiljer sig standardavvikelserna markant från varandra i denna grupp. 
 
Tabell 3. Poäng för självkänsla, skillnad mellan civilstatus och arbetsstaus 
    N    M        SD  
Arbetslös  8  205,5   21,15 
Ensamstående 
 
Arbetslös  14  207,8   26,47 
Sambo/gift 
 
Anställd  7  206,0   30,45 
Ensamstående 
 
Anställd  13  227,7   16,89 
Sambo/gift   
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Diskussion 
 Som resultatet visat erhölls inget direkt stöd för vår hypotes om att arbetslösa 
akademiker skulle ha en sämre självkänsla än akademiker som har en anställning, men 
det pekade i rätt riktning, medelvärdena skiljde sig en del åt och vi tror att om vi testat 
detta på flera personer så skulle eventuellt ett signifikant resultat kunnat uppnås. Även 
när det gäller korrelationen mellan civilstatus och självkänsla kan fler försökspersoner ha 
gett ett bättre resultat. Det fanns dock inga möjligheter att göra detta inom tidsramen för 
den här studien, då processen med att hitta flera försökspersoner inte gick hela vägen på 
grund av ett sämre deltagande än förväntat. 
 Att de arbetslösa fick lägre medelvärden kan också bero på andra faktorer som vi 
inte hade med i vår undersökning. Sådana saker kan vara ekonomi, social bakgrund och 
den materiella standarden. Faktorer som rasdiskriminering lämnar exempelvis ett ärr i 
individen psyke (Goldsmith mfl, 1997). Nationalitet ingick i enkäten men tyvärr erhölls 
inte tillräckligt många olika nationaliteter i denna grupp för att beräkningar skulle vara 
meningsfulla. Vi valde också att inte fråga efter personens materiella/ekonomiska 
standard i vår studie på grund av olika skäl. Dock bestod vissa av våra frågor i formuläret 
av denna karaktär som exempelvis: ”Är du nöjd med din ekonomiska standard?”. Då de 
flesta dock inte var speciellt nöjda med vad de hade oberoende om de var arbetslösa eller 
ej så hade det varit intressant att kolla mer specifikt på de ekonomiska möjligheterna hos 
våra deltagare.  
 Lazarus (1993) menar på att vi bör se stress som en del av våra emotioner. 
Beroende på vad som händer oss kommer olika emotioner. Sådana som kommer vid 
skador, förluster och hot är ilska, orolighet, rädsla, skyldighet, skam, ledsamhet, avund, 
svartsjuka och avsky. När vi blir arga påverkar detta vår självkänsla på så sätt att den blir 
skadad eller hotad (Lazarus, 1993). Kanske är fallet så att vid arbetslöshet, som är en hög 
stressfaktor, uppstår en ilska som försvarsmekanism. En ilska mot dem som gjort en 
arbetslös eller kanske till och med samhället och dess politiker.  Denna ilska påverkar i 
sin tur självkänslan som skadas och samtidigt sänks. 
 För att se om det fanns en allmän skillnad mellan män och kvinnor testade vi också 
detta, men skillnaden mellan dessa var mindre än mellan våra två huvudgrupper. Till 
skillnad mot Goldsmith, Veum & Darity (1997) fann vi inget heller något signifikant 
resultat mellan män och kvinnor när det gäller arbetslöshetens effekt på självkänslan. Då 
vår studie behandlade kvinnor i alla åldrar kanske detta kan ha varit en förklaring. 
Goldsmith mfl (1997) behandlade i sin studie yngre kvinnor och pekade på att det var 
dessa som var mest påverkbara av arbetslöshet. 
 Den korrelation mellan självkänsla och ålder som vi fick fram när det gällde 
gruppen med anställda akademiker är intressant att se till. De som var yngre hade högre 
självkänsla än de äldre. Samtidigt var många av de yngre också nyanställda vilket 
verkade ha positiv effekt på självkänslan. På samma sätt som att man kan diskutera om 
arbetslöshet har en negativ effekt på arbetslöshet kan likväl en anställning har en positiv 
effekt på självkänslan. En ung och nyanställd akademiker kanske har helt andra värden på 
sitt liv än vad en äldre person som varit anställd i flera år har vilket i sin tur leder till en 
ökad självkänsla. Som vi tidigare tog upp har Graetz (1993) diskuterat hur vida 
arbetsplatsens situation är viktig för vårt välmående. Kanske är det också detta våra 
resultat indikerar på, genom att var relativt ung och nyanställd så har man troligtvis inte 
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heller hunnit känna sig illa till mods över sina arbetsuppgifter medan man som anställd 
ett antal år kan känna ett visst missnöje över situationen vilket i sin tur påverkar 
välmåendet och självkänslan. 
 Orsak och verkan kan alltid diskuteras när det gäller självkänsla. Är självkänsla 
beroende av att ha ett arbete att gå till, eller är det lättare att få nytt arbete för att man har 
en hög självkänsla? Baumeister mfl (2003) menar på att om en person utstrålar en dålig 
självkänsla så kan det i sin tur leda till att denne har svårare att få en ny anställning. Det 
är inte bara hur man uppfattar sig själv som spelar roll utan också hur andra uppfattar en 
har betydelse för ens självkänsla, också här kan orsak verkan diskuteras. Har de med 
högre självkänsla svårare för att påverkas av andras åsikter än vad personer med låg 
självkänsla har? Därför kan det också diskuteras om den skillnad som mäts mellan de två 
olika grupperna beror på att de inte haft samma tro på sig och därför är arbetslös eller om 
det helt enkelt är så att arbetslösheten har sänkt självkänslan. Studier (Shamir, 1986) 
gjorda på universitetsutbildade i Israel visar att självkänsla inte nämnvärt ändras av ens 
arbetsstatus (anställd alt. arbetslös). Däremot hittades indikationer på att de med högra 
självkänsla ställer mer krav på sina arbetsuppgifter än vad de med låg självkänsla göra. 
Premisser om bland annat lön är därför beroende av självkänsla. Lite grovt skulle man på 
så sätt kunna dra det som att folk med lägre självkänsla lättare skulle kunna hitta ett nytt 
arbete då de inte ställer lika höga krav.  
 Sen har vi frågan om självkänslan påverkas mest direkt vid själva början av 
arbetslösheten. Som vi tidigare tagit upp så är stressen högst vid tidpunkten för förlusten 
av sitt arbete, de som är arbetslösa en längre tid har istället en större tendens att istället bli 
deprimerade. Våra resultat i vår studie ger stöd för att självkänslan inte påverkas av tiden 
man är arbetslös. Kanske är det så att stressen är som störst vid arbetslöshetens början 
och då påverkas självkänslan som mest, men sen ligger den mer konstant. Harter (2003) 
skriver om länken mellan självkänsla och depressioner. Större delen av de som lider av 
depressioner lider också av dålig självkänsla. Folk med lägre självkänsla har därför också 
lättare för att utveckla depressiva symptom. Om då självkänslan sänks vid arbetslöshet är 
det då också kanske lättare att utveckla depressioner. 
 Vi kan också ställa oss frågan om självkänsla är något som är bestående oavsett vad 
som händer runtomkring oss? Eller om det förändras lätt av händelser som sker 
runtomkring oss? En del teorier menar på att personer med en hög självkänsla när 
arbetslösheten träder i kraft klarar man sig bättre än de med en låg självkänsla (ex. 
McKee-Ryan mfl, 2005). Denna teori stödjer idén om att självkänslan är ett stabilt 
personlighetsdrag som inte förändras nämnvärt av det som händer runtomkring. 
 Resultaten vi fick fram mellan akademikerna med anställning och civilstatus var 
intressant. Då vi bara fick ett svagt resultat på detta kan vi inte dra några större slutsatsers 
men det var intressant att självkänslan skiljde sig mellan de som var ensamstående och de 
som var sambo/gift inom denna grupp. Det hade därför varit intressant att se vidare på 
denna frågeställning om hur mycket det sociala stödet har betydelse för självkänslan. 
Dock kan man inte bara dra slutsatsen att man har en bra social support bara för att man 
är sambo/gift och att man således skulle ha dåligt socialt stöd bara för att man är 
ensamstående. Kanske har man ett dåligt förhållande med sin partner medan den 
ensamstående helt enkelt har en stor social krets runt sig som stöd. 
 Vi har tagit upp att det hade varit av intresse att också se till de finansiella och 
sociala copingresurserna i nya studier, inte bara de personliga så som självkänslan 
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(McKee mfl, 2005). I gruppen med de arbetslösa akademikerna kunde det också ha varit 
av intresse att se till deras strukturordning av tiden, med andra ord hur de fördriver sin tid 
som arbetslös. Kanske har vissa av de meningsfulla sidouppgifter som gör att de inte 
påverkas på samma sätt som de som går arbetslösa utan större sysselsättning. Att vara 
engagerad i olika klubbar eller organisationer vid sidan av kanske i sin tur kan fylla de 
funktioner som ett arbete kan ha, så som exempelvis sociala kontakter utanför familjen 
och meningsfulla uppgifter att utföra. Personer som jobbar mycket ideellt, till exempel 
med gamla, hemlösa, utsatta grupper eller barn kan det säkert må bättre än de som inte 
har någon annan sysselsättning än att vara arbetslös. Vid ideellt arbete träffar dessa 
personer då andra människor utanför den innersta kretsen, både andra engagerade och de 
utsatta som behöver hjälp. Detta leder säkerligen till en mer tillfredställande tillvaro. 
Känner man sig mer behövd och som en stor hjälp för andra kan detta säkert leda till en 
mer positiv bild av sig själv. 
  I en studie av arbetslösa kineser (Price & Fang, 2002) hittades tre olika grupper av 
arbetslösa, de ”överlevande”, de ”oroade unga arbetarna” och de ”motarbetade äldre 
arbetarna”. Till gruppen de överlevande hörde de högt utbildade. Dessa var mest 
optimistiska och såg ljust på sina framtida möjligheter till nytt arbete. Den andra gruppen 
bestod av unga, inte lika välutbildade, arbetare som var mer depressiva än gruppen med 
de högutbildade. Den sista gruppen var äldre arbetare som hade minst utbildning och såg 
mest fram emot sin pension. Med denna forskning i ryggen hade det varit intressant att 
jämföra arbetslösa akademiker med arbetslösa utan eftergymnasial utbildning för att se 
om utbildning kan bli en copingresurs. Det var från början också vår mening men då vi 
efter en hel del misslyckade försök inte lyckades få tag i gruppen med arbetslösa utan 
akademisk historik fick vi tyvärr välja bort denna grupp. Det hade därför varit intressant 
att gå vidare med studien med fler grupper och mer försökspersoner i grupperna. 
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