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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I vårt moderna samhälle är tillgång till pengar ett grundläggande socialt behov. Klarar vi inte 

ekonomiskt av de vardagliga sociala behoven kommer en ekonomisk stress, pengar ger oss 

trygghet. Det är genom vårt arbete vi får inkomst för att klara ekonomin och en viktig 

sysselsättning för många då möjlighet till att förverkliga sig själv ges (Jönsson, 2003). Det är 

viktigt för en människas syn på sig själv hur hon uppfattar att andra ser på henne. De som 

tvingas söka socialbidrag kan känna skam, skuld och förnedring i att både söka och leva på 

bidrag. Många tror att de som söker bidrag inte är verkligt behövande och vissa tror att 

bidragstagarna är helt utslagna (Jönsson & Starrin, 1999:4). 

Välfärd är ett starkt motiv för att öka sysselsättningen då den person som hamnar utanför 

arbetsmarknaden drabbas i form av lägre inkomst, minskad delaktighet och sämre hälsa. 

Arbetet ger mening och en identitet. Vi har ett stort behov av att vara delaktiga och att känna 

att vi är behövda. Med arbetslöshet och utanförskap kommer psykisk och fysisk ohälsa. Av 

utanförskapet uppstår en individuell och kollektiv frustration som kan leda till kriminalitet 

och främlingsfientlighet. Arbetet ger oss även en levnadsstandard och möjlighet till 

konsumtion (Olofsson & Zavisic, 2006). Då arbetslösheten är låg ses den som ett privat 

bekymmer. När arbetslösheten stiger och blir allt mer omfattande är det ett problem för 

samhället. Lösningen finns inte hos den privata personen utan lösningen bör finnas på 

samhälls nivå. Den som arbetar påverkas av massarbetslösheten, pressen i arbetet ökar och 

den ständiga stressen finns av att veta att man själv kan hamna i samma situation (Jönsson, 

2003).  

Med begreppet inaktiva ungdomar menas de ungdomar som vistas hemma av olika 

anledningar som till exempel föräldraledighet eller hemarbetande. Konsekvensen av att 

behöva vistas hemma under en längre period medför att ungdomarna hamnar i en permanent 

arbetslöshetssituation då risken för ett passivt beteende blir allt mer påtagligt. Detta för med 

sig personliga problem då det är viktigt att ha strukturer och rutiner i sin vardag vilket ett 

arbete kan för med sig. En aktiv och arbetande person har kontroll över sin tid och kan därför 

lättare planera sin fritid. En person som tvingas vara arbetslös får svårare att kontrollera sin 

tid och sina intressen vilket ökar risken till ett passivt beteende (Da Mata & Nyberg, 2008). 
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Olofsson och Zavisic talar i Arbetslivsinstitutet (2006) om primära och sekundära segment. På 

arbetsmarknaden betecknas den sekundära delen med sämre villkor för anställning, 

löneutveckling och rörlighet till den primära arbetsmarknaden. Den primära arbetsmarknaden 

har personer med utbildning och trygg anställning medan det sekundära har lågutbildade och 

fler osäkra tillfälliga anställningar. I det sekundära segmentet ingår ungdomar och flera av de 

arbetslösa med invandrarbakgrund. En likhet mellan deras höga arbetslöshet är arbetsgivarens 

osäkerhet gällande dessa personers kvalifikationer och färdigheter, för invandraren gäller även 

ren diskriminering. Lågutbildade kvinnor hör även till denna grupp och svenska kvinnor 

liksom många kvinnor i andra länder är oftare än män deltidssysselsatta i lågavlönade 

servicejobb. Att ungdomar har större arbetslöshet än vuxna är inget nytt. Detta beror på att 

ungdomarna är nya på arbetsmarknaden och saknar personkontakter och arbetslivserfarenhet. 

För att lättare kunna komma in på arbetsmarknaden krävs bra utbildning, erfarenhet/praktik, 

bra hälsa och kontakter. Detta är något som vid långtidsarbetslöshet kan leda till minskade 

resurser, inflytande, inkomster, sämre ekonomi och hälsa (Jönsson, 2003). 

År 1993 var närmare 200 000 unga arbetslösa. Den höga arbetslösheten höll i sig fram till 

senare delen av 1990-talet och minskade fram till början på 2000-talet då den återigen tog 

fart. Genomsnittet varje månad var 56 000 arbetslösa ungdomar vilket var 7 000 fler än 2001. 

Samtidigt fördubblades långtidsarbetslösheten för de mellan 18-24 år (Aflodal, 2004). SCB 

publicerade i sin arbetskraftsundersökning, oktober 2009 siffror för hur arbetslösheten sett ut i 

september samma år. I september var det 405 000 arbetslösa i Sverige, 8,3 procent av 

arbetskraften, en ökning med 117 000 personer jämfört med september 2008. I gruppen 15-24 

år var 142 000 ungdomar arbetslösa, en ökning med 27 000 jämfört med förra året.  

Ungdomar är en hårt drabbad grupp på arbetsmarknaden, de har sämre anställningsvillkor, 

avsaknaden av kvalifikationer och erfarenheter gör att arbetsgivaren drar sig för att anställa 

dem. De är i skapandet av sin identitet och detta görs i samverkan med att bli självständig. 

Självständighet betyder i sin tur att ungdomen kan försörja sig själv och vad händer med 

denna när det är svårt att finna ett arbete? Hur upplever ungdomen sin vardag av att vara 

arbetslös, finns det någon som motiverar dem i sitt sökande mot en ny livssituation eller möter 

de hinder? Med detta arbete vill vi få en ökad insikt om tre ungdomars upplevelser kring sin 

arbetslöshet. 
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1.2 Syfte 

Syftet är att få insikt om tre ungdomars upplevelser kring sin arbetslöshet. Hur upplever 

ungdomarna sin vardag som arbetslös? Vad gör ungdomen själv för att förändra sin 

livssituation och vad hindrar eller motiverar dem till en förändring. Vad har de för syn på 

framtiden? 

 

1.3 Förförståelse 

Tidningar, nyheter och debatter, överallt talas det om problemet med ungdomars ökande 

arbetslöshet. Personer i vår närhet har vi sett drabbas av lågkonjunkturen och står idag utan 

arbete. Detta har troligtvis påverkat vår uppfattning om hur ungdomarnas arbetssituation ser 

ut i Sverige idag. För att minska vår förförståelse ville vi därför helst inte använda oss av 

personer vi kände. Då detta inte blev fallet och deltagarna är våra bekanta, kan detta ha 

medfört att vår förförståelse kan ha påverkat resultatet, då vi i någon form har förkunskap om 

deras livssituation. Vi har under hela processen gjort oss påminda om den förförståelse som 

kunnat uppstå för att inte påverka resultatet. 

 

1.4 Avgränsning  

För att avgränsa denna studie har vi valt att inrikta oss på ungdomar mellan 18 och 24 år då vi 

bland annat sett Olofsson & Zavisic tala om denna ålderskategori i Arbetslivsinstitutet (2006). 

Vi har begränsat antalet ungdomar till tre personer samt begränsat dagbokskrivningen till tio 

dagar i stället för två veckor som tanken var från början. För att få en bredare spridning i 

studien valdes intervjupersoner från två orter, skogslän som är en mindre stad, och en storstad.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem kapitel. Första kapitlet tar upp arbetslöshet i allmänhet med 

inriktning mot ungdomar samt studiens syfte och frågeställningar. Kapitel två behandlar 

studiens upplägg, genomförande, relevans och pålitlighet. Därefter följer kapitel tre med 

tidigare forskning. I kapitel fyra återfinns resultatdelen samt en sammanfattning av de 

viktigaste fynden. Slutligen i kapitel fem diskuterar vi arbetet och dess resultat, val av teori 

och förslag till fortsatt forskning samt om ungdomarna och deras framtid.  
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1.6 Centrala begrepp 

Nedan följer några centrala begrepp som förekommer i arbetet som vi valt att göra en kortare 

presentation av. 

 

1.6.1 Ungdom 

Vart går gränsen mellan ungdom och vuxen? Det finns ett antal dimensioner som kan urskilja 

ungdomsbegreppet och ungdomstiden. Rantakeisu., Starrin & Hagquist (1996) menar att den 

första avgränsningen är att betrakta ungdomstiden som en livsfas, vilket innebär att ungdomar 

befinner sig i en fas där man varken är barn eller vuxen. Lalander & Johansson (2007) 

redogör för begreppet ungdom, och menar att begreppet är flytande och obestämbart. Vi 

kommer i denna studie att koncentrera oss på ungdomar mellan åldern 18 och 24 år. 

 

1.6.2 Arbetslöshet 

Enligt Giddens kan arbetslöshet innebära ”att vara utan arbete” och ordet arbete förklaras som 

ett betalt arbete i form av en anställning eller ett jobb (Giddens, 2007). Begreppet arbetslöshet 

förklaras vidare med hjälp av de två statistikkällorna arbetsmarknadsverket (AMV) och 

statistiska Centralbyrån (SCB). AMV definierar arbetslöshet som att personen i fråga är 

arbetssökande, saknar ett arbete och därför omedelbart kan ta ett arbete. SCB:s 

arbetskraftundersöknings benämning av arbetslös kräver att personen under veckan 

undersökningen gjordes inte har varit sysselsatt samt att personen är beredd att ta ett arbete 

och varit arbetssökande (Rantakeisu., Starrin & Hagquist, 1996). Långtidsarbetslösa beskriver 

en person som varit arbetslös i minst fyra månader eller mer (Stojanocic, 1998). 

 

1.6.3 Motivation 

Med teorier om motivation får vi en förklaring till den process som sätter igång beteendet och 

varför vi väljer att göra en handling framför en annan. Motivationen får oss att vilja nå ett mål 

med hjälp av anpassbara beteenden. För att skilja på olika motivationer delas den in i primär 

och sekundär motivation. Den primära motivationen tros vara biologisk medan den sekundära 

blivit formad av sociala och kulturella erfarenheter (www.ne.se).  
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2. METOD 

Kvale (1997) menar att med den kvalitativa intervjuns hjälp kan vi förstå världen ur 

intervjupersonens synvinkel och se meningen med människans livserfarenheter. För att finna 

svar på våra frågeställningar valde vi att genomföra en halvstrukturerad kvalitativ intervju. 

Detta genom att först låta ungdomarna föra dagbok under tio dagar med hjälp av öppna 

stödpunkter, vilken var vår huvudsakliga metod för att samla in data. De hade även möjlighet 

att skriva annat som hörde till arbetslöshet som inte omfattades av stödpunkterna. Med öppna 

stödpunkter och frågor har ungdomen möjlighet att inte bara svara på själva frågan utan även 

skriva något utöver ämnet frågan berör. Genom detta minskar vår påverkan på ungdomarna 

och utfallet vilket gör att förförståelsen inte spelar in lika mycket som om vi hade haft en 

muntlig intervju. Sedan fick ungdomarna svara på ett kompletterande frågeformulär. Dessa 

två metoder är vår primära data då vi genom denna kan finna svar på vårt syfte och 

frågeställningar.   

 

Studien har en induktiv ansats då vi söker efter ungdomarnas upplevelser om sin livssituation 

att vara arbetslös med tolkningar från den insamlade datan och är motsatsen till att arbeta 

deduktivt. Med våra tolkningar från dagboken och frågeformuläret vill vi se samband mellan 

olika uttryck och känslor hos ungdomarna och tyda deras upplevelser av att vara arbetslös. En 

öppenhet inför det oväntade är även viktigt för att bortse från den förkunskap och 

förförståelse vi har för att kunna lyssna till den nya information som dyker upp genom 

dagboken och det kompletterande frågeformuläret.  

 

Jönsson (2003) nämner att den moderna forskningen om arbetslöshet oftast görs med en 

kvantitativ metod. Rantakeisu (2002) menar att det behövs mer kvalitativ forskning inom 

detta område. Vi valde att göra en kvalitativ studie då vi anser att detta är den mest lämpade 

formen för att ta reda på ungdomarnas egna upplevelser. Upplevelser och känslor kan med ord 

utvecklas mer än vad ett frågeformulär i en kvantitativ undersökning skulle ha gett oss. 

 

2.1 Litteratur 

Sekundär data till uppsatsen har vi funnit genom att söka i olika databaser. Databasen vi mest 

använts oss utav är MIMA och för att finna tidigare uppsatser sökte vi i databasen Diva. I 

MIMA använde vi oss utav sökorden Arbetslös, Arbetslös*, Ungdomar, Ungdom*, 1990-tals 

kris och Arbetslivsinstitutet. På nationalencyklopedins hemsida användes sökordet motivation.  

Vi har även funnit litteratur genom referenser i andra uppsatser och böcker som rör vårt ämne. 
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I Diva sökte vi på avancerad sökning koncentrerad till Mittuniversitetet för lättare åtkomst till 

pappers materialet med sökorden, Ungdomsarbetslöshet och Meningskategorisering. Fakta 

från SCB beslöt vi oss att använda då deras text och siffror är relevant för vårt arbete då det 

visar statistik på arbetslöshet. Datan fann vi på deras hemsida, www.scb.se.  

 

2.2 Datainsamling 

Den primära datainsamlingen gjordes med hjälp av tre arbetslösa ungdomar vilka är av olika 

kön och ålder. Ungdomarna är bosatta i olika delar av Sverige, i en storstad och två i 

skogslän. Under tio dagar skrev de dagbok med hjälp av stödpunkter och egna kommentarer 

utöver dessa. Sedan skickades det kompletterande frågeformuläret ut som ungdomarna i sin 

tur svarade på och skickade tillbaka.  

 

2.3 Urval 

Kriterierna för att medverka i studien var att ungdomen skulle vara mellan 18 och 24 år, 

arbetslösa och inskrivna i Arbetsförmedlingen. Då vi ville minska vår förförståelse gentemot 

de medverkande ungdomarna ville vi inte att de skulle vara någon i vår närhet. Därför 

skickade vi email till vår klass för att se om de kände någon som eventuellt kunde ställa upp i 

vår undersökning. Anslag på Arbetsförmedlingen, ungdomsmottagningen och universitetet 

sattes även upp. Då vi aldrig fick något gensvar fick vi söka i vårt egna nätverk för att finna 

arbetslösa ungdomar. Från vårt nätverk fann vi tre ungdomar som ville medverka vilket även 

var vårt minimum, vårt urval blev strategiskt. Genom att vi sedan tidigare visste att dessa 

personer var arbetslösa kunde de förmedla deras erfarenheter av detta och ge svar på vårt syfte 

och frågeställningar. 

 

2.4 Kvalitet på datan 

För att öka giltigheten har intervjupersoner valts utifrån deras kunskap i ämnet. Deras 

spridning i landet ger en bredare syn på hur upplevelsen av att vara arbetslös kan skilja sig 

beroende på var i landet man bor. Vi har båda läst igenom och bearbetat materialet ett flertal 

gånger och markerat relevant text med färg för respektive tema. Sedan har jämförelse av den 

utarbetade texten gjorts för att framställa underkategorier till huvudtemat och för att 

sammanställa resultatet.  

 

För att fastställa relevansen har vi upprepade gånger granskat materialet för att ta bort möjlig 

feltolkning ur ungdomarnas dagböcker och frågeformulär. Syftet har under arbetets gång 
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funnits med i tankarna för att kvaliteten på datan ska vara relevant för arbetet. Dagboken och 

det kompletterande frågeformuläret utformades av frågeställningarna i syftet, vilka besvarades 

av ungdomarna i skriftlig form. I dagboken gavs möjlighet till egna tankar om arbetslöshet 

medan frågeformuläret var av mer strukturerad form. Genom den skriftliga redovisningen 

minskar vår påverkan på utfallet vilket ökar pålitligheten. Möjligheten till följdfrågor fanns ej 

och feltolkningar kan ha uppstått då svaren var skriftliga vilket kan minska pålitligheten. 

Användningen av citat ger en exakt återkoppling till det ursprungliga svaret vilket ökar 

pålitligheten. Under processens gång har vi varit medvetna om vår förförståelse för att inte 

påverka resultatet. För att vår tolkning ska ha god pålitlighet har stor noggrannhet i alla olika 

delar i arbetet vidtagits för att undvika felkällor. Genom att ungdomarna har angett liknande 

svar om deras upplevelser kring arbetslösheten anser vi att pålitligheten stärks. 

 

2.5 Dagboken och kompletterande frågeformulär 

Tanken med dagboken var att vi skulle följa ungdomens vardag under 10 dagar. Med 

stödpunkter som riktlinjer skulle vi underlätta skrivandet för ungdomen och samtidigt få en 

möjlighet att få svar på våra frågeställningar. Med dagboken minskar även vår förförståelses 

inverkan då det är intervjupersonen som skriver sina egna ord med hjälp av stödpunkterna 

men även egna tankar och upplevelser, detsamma gäller för det kompletterande 

intervjudokumentet.  

 

Ungdomarna fick ett dokument (se bilaga 1) där vi förklarade varför vi sökte deras hjälp, vad 

vi förväntade oss och muntlig information om positiva och negativa konsekvenser av att delta 

i undersökningen. Positiva effekter kan vara att de kommer in i ett tankemönster som skulle 

kunna förbättra deras möjlighet till att finna arbete. Negativt skulle vara att de under tio dagar 

måste tänka ingående på sin situation som arbetslös, vilket kan ge negativa känslor och 

upplevas jobbigt att ständigt ha dessa tankar närvarande. Efter sammanställningen av 

dagboken gjordes ett kompletterande frågeformulär som skickades till var och en av 

ungdomarna för att få en djupare kunskap om det vi anser vara relevant för att få svar på våra 

frågeställningar. Frågorna till formuläret utformades från våra frågeställningar samt som ett 

komplement till dagboken. Frågeformuläret (se bilaga 2) skickades ut till ungdomarna som 

svarade på frågorna och sedan skickade tillbaka det. En innehållsanalys gjordes av detta 

material för att se det väsentliga och kunna påbörja meningskategoriseringen. 
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2.6 Analysmetod 

Enligt Kvale (1997) kan teman i meningskategoriseringen utformas i förväg medan Skott 

(2004) menar att teman är något som växer fram i mötet mellan text och tolkare, om man med 

tolkningen vill förstå meningen med berättelsen. Efter att vi läst igenom dagboken och det 

kompletterande frågeformuläret såg vi att våra frågeställningar skulle passa som teman då de 

varit utgångspunkten för utformandet av frågorna. När all data lästs igenom gjordes en 

innehållsanalys för att sortera ut de fakta som är relevant för arbetet. Teman markerades i 

olika färger för att lättare kunna se vilket citat som hörde till respektive tema. Under dessa 

teman har underkategorier utformats för att visa på olikheter inom samma tema. Genom att vi 

använder oss av meningskategorisering kan texten struktureras och reducera kategorierna så 

att den blir mer överskådlig. När texten är koncentrerad och kopplad till temat kan sambandet 

mellan temat och upplevelsen träda fram vilket ger en insikt i personens upplevelse. I resultat 

delen kommer vi att visa citat under varje underkategori från intervjun där ungdomarna 

benämns med bokstäverna A, B, C. Detta för att visa upplevelserna med deras egna ord, 

ungdomarna presenteras kort i inledningen av analysen. Efter citatet tolkar vi upplevelsen och 

visar på samband eller olikheter med de andra ungdomarna. 

 

2.7 Analytisk generaliserbarhet 

Analytisk generalisering kommer från en analys av likheter och skillnader mellan två 

situationer vilket ger insikt i vad som kan hända i en annan situation. Generaliseringens mål är 

att se och studera det som är, att se det som kanske kommer att finnas och även det som kan 

finnas (Kvale, 1997). Studien har ett mindre urval och kan ses som en vägledning i arbetet 

med ungdomar i liknande situationer då ungdomarnas upplevelser antagligen kan kännas igen 

av andra. Den tar upp hur ungdomar förhåller sig till sin situation som arbetslös och vad de 

gör för att förändra sin livssituation. Studiens användbarhet kan främst ses vara till 

yrkesgrupper som Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och a-kassa. Arbetslösa ungdomar 

kommer till största del i kontakt med Arbetsförmedlingen och studien kan ge råd till dem för 

att veta vad ungdomarna förväntar sig av dem och hur de upplever sin kontakt med 

Arbetsförmedlingen.  

 

De som vill stämpla genom a-kassan måste vara medlem i Arbetsförmedlingen och högre krav 

i form av ett mer aktivt sökande av arbete krävs. Går det så långt att ungdomen till slut inte 

klarar av sin egen försörjning kan det bli aktuellt med socialtjänsten för att erhålla ekonomiskt 

bistånd. Studien kan vara ett medel för att öka deras medvetenhet om att ungdomar oftast är 
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villiga att ta ett arbete, samt att de har en förväntan på dessa institutioner för att klara sin 

vardag och för att kunna förändra sin arbetssituation. Med arbetet vill vi se till de enskilda 

individernas upplevelser snarare än att generalisera alla Sveriges ungdomar som befinner sig i 

liknande situationer. 

 

2.8 Etiska överväganden 

Kvale (1997) menar att etiska överväganden pågår under hela intervjun och att det därför är 

viktigt att tänka på de tre etiska riktlinjerna informerat samtycke, konfidentialitet och 

konsekvenser. Innan stödpunkterna till dagboken skickades ut till ungdomarna pratade vi med 

var och en och förklarade varför vi ville att de skulle delta samt för- och nackdelar med 

deltagandet. Fördelar kunde vara att de kom i kontakt med tankar som hjälper dem att ändra 

sin livssituation, att se det som motiverar dem till en förändring och påminnas om detta. 

Nackdelar kan vara att det kan vara påfrestande att ständigt vara medveten om att man är 

arbetslös och att detta utvecklas till ett ont tankemönster.  

 

Varje person tillfrågades om de ville ställa upp i studien i form av dagboksskrivande och 

sedan en kompletterande intervju. När det sedan blev dags för de kompletterande 

intervjufrågorna var det inte alla som ville ställa upp på en muntlig intervju. Då uppsatsen ska 

bygga på frivillighet kan vi inte tvinga ungdomarna att delta i en intervju. För att alla skulle 

fortsätta sitt deltagande blev vi tvungna att strukturera om upplägget och gjorde den 

kompletterande intervjun skriftlig i stället för muntlig. Ungdomarna lovades konfidentialitet 

då ingen information som skulle kunna röja deras identitet redovisas i uppsatsen. För att 

undvika onödiga konsekvenser talade vi om för personerna i förväg att de inte skulle skriva 

något privat som inte berörde deras situation som arbetslös. Vi har under hela processen haft 

en öppen dialog med ungdomarna för att tala om funderingar och för att undvika 

missförstånd.  
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2.9 Metodproblem 

Vi stötte ganska direkt på vårt första problem vilket var i sökandet av ungdomar som ville 

medverka i vår studie. Vår tanke var från början att använda oss utav snöbollseffekten, det vill 

säga att vi känner en som i sin tur känner någon för att undvika förförståelsen i högsta mån. 

Då detta inte resulterade i några deltagare blev vår sista utväg att söka i vårt eget nätverk. Vårt 

val att skriva dagbok var för att kunna följa deras dagar under en begränsad tid med hjälp av 

stödpunkter. Tyvärr var det inte alla ungdomar som följde instruktionerna trots skriftlig och 

muntlig påminnelse om att skriva utförligt om stödpunkterna och gärna annat de kom att 

tänka på. Två uppfattade heller inte att de även skulle skriva under helgen så dagarna blev för 

dem sju i stället för 10. Detta resulterade i att vi inte fick all den information vi behövde för 

att kunna färdigställa vårt arbete, vi blev tvungna att göra en kompletterande intervju.  

 

I informationen vi gav till ungdomarna i början var vi tydliga med att vi kanske skulle behöva 

göra en kompletterande intervju efter att dagboken lämnats in. När vi sedan förde det på tal 

var det vissa av ungdomarna som verkligen inte ville ställa upp (för att citera deras uttalande) 

på en intervju. Nödlösningen blev att vi skickade frågeformuläret till var och en som de gick 

med att svara skriftligt på. Det är en etisk princip att deltagandet ska ske frivilligt och då de 

inte ville ställa upp på intervju fick vi ta till en alternativ metod. Ett annat metodproblem vi 

stötte på under arbetets gång var att vi inte hade möjlighet att ställa följdfrågor då 

ungdomarna svarade skriftligt. Med följdfrågor hade vi kunnat få en djupare klarhet och 

förståelse i ungdomarnas upplevelser. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

3.1 Internationell och svensk forskning kring arbetslöshetens konsekvenser 

Forskningarna berör den samhällsvetenskapligt inriktade arbetslöshetsforskningen från 1930-, 

mitten av 1970- till 2000-talet, vilka tar upp ekonomiska, sociala och psykologiska 

konsekvenser. Psykiskt välbefinnande ses inom arbetslöshetsforskningen som en del av 

hälsan. Dessa forskningar tar upp arbetslöshetens hälsomässiga konsekvenser och beskriver 

tecken på hälsa med psykosomatiska symptom som till exempel huvudvärk, sömnbesvär och 

nedstämdhet. Det är även viktigt med självförtroende och jaguppfattning för en persons 

välbefinnande vilket kan påverkas negativt med arbetslösheten (Jönsson, 2003). 

 

3.2 Äldre forskning 

Under flera hundra år har människor varit intresserade av arbetslöshetsfrågan, men det var 

under 1930-talet som arbetslöshetens psykologiska och sociala konsekvenser 

uppmärksammades, dock inte i Sverige. Vissa menar att det finns stora skillnader i 

forskningen på 1930-talet jämfört med dagens forskning medan andra visar att det finns 

likheter. Jämfört med idag menar O´Brien att den ekonomiska faktorn hade en större 

betydelse på 1930-talet. Då det fanns få fackförbund med arbetslöshetskassor var det många 

som själva fick finna ekonomiska lösningar. Krisen som rådde under 1930-talet bidrog till 

uppkomsten av statligt finansierade arbetslöshetsförsäkringar. Vidare skildrar O´Brien att idag 

drabbar arbetslösheten även de högre tjänstemännen och egna företagare och inte bara 

arbetare som den gjorde förr. Han ser även likheter i hälsofaktorer, arbetslöshetens 

konsekvenser på människans hälsa som visar sig i psykiskt välbefinnande (Ibid).  

 

Jahodas m.fl. var bland de första som gjorde en undersökning om arbetslöshetens sociala och 

psykologiska konsekvenser under 1930-talet i Marienthal, Österrike. De studerade 

konsekvenserna av att en textilfabrik lades ned och arbetade nära alla de familjer som 

drabbats utav nedläggningen. Med hjälp av intervjuer, observationer och 

dokumentationsstudier samlades data in. De kunde se samband mellan ekonomiska 

förhållanden och olika reaktioner på arbetslösheten. Detta var den första undersökningen som 

visade att arbetslösheten påverkade relationerna inom familjen (Ibid).  

 

Andra forskningar som gjordes under 1930-talet var bland annat Eiseberg och Lazarsfeld som 

1938 publicerade en studie som visar att arbetslösheten påverkar självkänslan negativt, hot 

mot individens ekonomiska trygghet, förlust av självförtroendet och uppkomsten av 
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underlägsenhetskänslor. Mirra Komarovsky studerade familjer i New York där mannen varit 

arbetslös minst ett år. Mannens relation mellan roll som familjeförsörjare och auktoritet som 

familjeöverhuvud studerades. När mannen blev arbetslös minskade även hans makt som 

familjeöverhuvud och bitterhet uppstod mellan makan och tonårsbarnen. I hela familjen fanns 

skam- och skuldkänslor och vissa familjer isolerade sig socialt (Ibid).  

 

Nordström ser utvecklingen inom arbetslöshetspolitiken i Sverige under tidigt 1900-tal och 

ser att krisen under -30 talet påverkade arbetslösheten omfattande och speciellt arbetare. Var 

tredje ungdom under 25 år var arbetslös. Flera av de arbetslösa hänvisades till fattighjälpen 

eller statligt arbetslöshetsunderstöd som kommunen stod för. Arbetslösa blev mer eller mindre 

tvingade till de statliga beredskapsarbetena vilka kunde ses som tvångsarbetsläger med dåliga 

villkor. Fürth tar upp i sin avhandling ”De arbetslösa och 1930-talskrisen” hur enskilda 

arbetslösa i Sverige påverkades under 1930-talet. Då arbetslösheten blev allt mer påtaglig 

förändrades attityderna både från allmänheten och myndigheterna. Hjälpen till arbetslösa 

överfördes från fattigvården till arbetslöshetskommittén vilket medförde att det inte längre 

blev lika tabu att söka hjälp som tidigare (Ibid). 

 

3.3 Modern forskning 

Arbetslöshetsforskningen har under de senaste två decennierna tagit fart igen sedan 1930-talet 

i Europa. Kunskapen om arbetslöshetens effekter har ökat men däremot är den sedd ur ett 

Europeiskt perspektiv. Den moderna forskningens utmärkande drag är de kvantitativa enkät- 

eller registerbaserade undersökningar och försöken att skapa teorier runt arbetslöshet. De 

vanligaste forskningarna handlar om ekonomiska och psykosociala konsekvenser men även 

hur män upplever sin arbetslöshet. Den moderna forskningen, till skillnad från 1930-talets 

forskning utgår ifrån standardiserade mätinstrument, statistisk analys av större datamängder 

och undersökningar om välbefinnandet hos den arbetslöse. Med forskningen har det 

framkommit att arbetslöshet påverkar det psykiska välbefinnandet negativt och den arbetslöse 

mår sämre än den med arbete. Warr m.fl. visar på att den person som har en stark arbetsvilja 

påverkas negativt när denna inte kan finna ett arbete (Ibid).  

 

De ekonomiska svårigheterna som kan komma av arbetslöshet kan leda till psykisk ohälsa 

men även till kris inom familjen. Forskning visar även på att det finns de som inte upplever 

arbetslösheten som någonting negativt. Med den höga arbetslösheten som uppstod under 

1990-talet tog arbetslöshetsforskningen fart där den psykiska hälsan varit i fokus. Unga med 
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tillfälliga anställningar och timanställningar hade under början av 1990-talet ökat med 37%. 

Unga och kvinnor i Sverige är i ett EU perspektiv överrepresenterade i visstids- och 

timanställningar (Ibid). 

 

3.4 Långtidsarbetslösa ungdomars förhållningssätt till sin arbetslöshetssituation och 

framtiden 

När ungdomen blir arbetslös hindras även utvecklingen till att bli vuxen, vilket kan handla om 

att skaffa sig en bostad eller bilda familj. Genom att dagens arbetsmarknad har sämre 

arbetsvillkor för ungdomarna får de svårare att etablera sig. Det rör sig om sämre 

sysselsättningssituation, osäkrare anställningsformer, minskad trygghet och ökad 

arbetsintensitet, vilket har samband med 1990-tals krisen. Sett till det moderna samhället har 

arbetsmarknadens förändrade villkor, kamrater, skola och andra samhällsinstitutioner fått en 

högre betydelse när det kommer till att strukturera ungdomarnas liv. Utbildningskraven ökar, 

specialiseringar inom yrkena ökar och individen behöver känna att han är rätt person på rätt 

plats. Beck menar att med de förändringar som sker på arbetsmarknaden försvagas de 

kollektiva yrkes- och klasserfarenheter och samband kan ses med en 

individualiseringsprocess. Då de traditionella samhörighetsmönster minskas kommer en 

osäkerhet och en ökning av sociala och kulturella risker. Individen måste lita på sina egna 

möjligheter på en orolig arbetsmarknad (Rantakeisu, 2002). 

 

Under 1990-talet blev det massarbetslöshet i Sverige och det var i huvudsak lågutbildade, 

yngre och män som drabbades hårdast. Ungdomar var en grupp som drabbades hårt 

ekonomiskt. För att ungdomarna skulle kunna etablera sig på arbetsmarknaden fick familj och 

den offentliga sektorn ta ett stort försörjningsansvar. Rörligheten mellan att vara arbetslös och 

inte är stor för ungdomar och det är de som fastnar i tillbaka kommande arbetslöshet, olika 

arbetsmarknadsåtgärder och korta anställningar som har stor risk att få problem på andra 

områden. Ungdomarnas arbetslöshet är större i skogslänen än i storstäderna (Ibid).  

 

Det gjordes en långtidsstudie om långtidsarbetslösa ungdomar i ett skogslän där ett 

handlingsteoretiskt perspektiv använts med syftet att undersöka hur långtidsarbetslösa 

ungdomar förhåller sig till sin arbetslöshetssituation och framtiden. När de förhöll sig till sin 

arbetslöshet och framtid trädde det fram två centrala dimensioner. Den första är hur arbetet 

värderas, materiella ting, trygghet, arbetskamrater betonas, självförverkligande och karriär 
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betonas för ett bra arbete. Den andra är resursmobilisering, vilka förutsättningar de har för att 

nå sitt mål (Ibid).  

 

Fyra kategorier tillämpas för att visa vilken utav de två dimensioner ungdomarna förknippas 

till. Traditionalister har en traditionell syn på arbetet där inkomsten fås från arbetsmarknaden 

och gillar inte uppmuntran till vidareutbildning och att flytta på sig för arbete. Här är släkten 

viktig och att känna sig hemma. Vinddrivna kan tänka sig vilket arbete som helst men har låg 

tillit till sig själv. Familjen är inte en användbar resurs och leder till att problemet ökar och det 

är vanligt att ungdomen håller problemen för sig själv, ett sätt att överleva. Försök till att hålla 

balans mellan innanförskap och utanförskap görs hela tiden och ett Svensson liv ses som 

ouppnåeligt. Sökare är tillsammans med sina vänner i en sökprocess och är villiga att flytta. 

De provar på olika arbeten för att ha ett mål att senare i livet ha ett meningsfullt arbete. För att 

komma över den egna osäkerheten om arbetsmarknadens krav mobiliseras familj och vänner. 

Frifräsare ser sig inte som arbetslösa fastän de är i denna situation utan att det ingår i en 

långsiktig plan. De vill uttrycka sig genom arbetet och vill göra annat än omgivningen. 

”Livets centrum kretsar kring det egna intresset” (Rantakeisu, 2002. s.10). Det var i 

traditionalisternas eller sökarnas förhållningssätt de flesta ungdomarna hamnade (Rantakeisu, 

2002). 

 

3.5 Vilka ungdomar blir arbetslösa?  

Under 1990-talet gjordes studier på de olika faktorer som kan ligga till grund för varför 

ungdomar mellan 20-24 år blir arbetslösa. Gullberg använder sig av hazardmodeller för att 

belysa och analysera de olika faktorerna genom att analysera huruvida familjebakgrunden, 

ungdomars utbildningsnivå och ungdomars arbetslivserfarenhet kan bidra till en längre 

arbetslöshet. Här väljer man också att kolla på huruvida sambandet mellan föräldrarnas 

bakgrund stämmer med ungdomarnas långa arbetslöshetsperiod. Hänsyn läggs även på andra 

variabler som föräldrarnas utbildningsnivå och ställning på arbetsmarknaden samt hur 

föräldrarnas födelseland påverkar ungdomarna. Av statistiken framkommer att pojkarnas 

långvarighet som arbetslös påverkas av dessa faktorer i föräldrarnas bakgrund. Har pojkens 

far en universitets eller högskoleutbildning på tre år eller längre minskar den långvariga 

arbetslösheten med en fjärdedel jämfört med de pojkar som har en far med folkskole- eller 

grundskoleutbildning. Om mamman har en lång eftergymnasial utbildning minskar det 

flickans långarbetslöshet med en fjärdedel. Har någon av föräldrarna en årsinkomst på över 

100.000 kr minskar pojkens långvarighet som arbetslös med 15%. Det fanns skillnader på 
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huruvida ungdomarnas långtidsarbetslöshet ökade eller minskade beroende på om det var 

fadern eller modern som erhöll bidrag. Pojken påverkades i regel mer av att fadern fick bidrag 

och flickor påverkas med cirka 50% av att modern får bidrag. Om fadern ursprungligen 

kommer från Norge, Danmark, Finland eller Island ökar pojkens inflöde med en tredjedel mot 

den vars far är född i Sverige. Pojkarnas inflöde i arbetslösheten delar ett samband med 

föräldrarnas utbildning, inkomst, arbetslöshetsunderstöd och socialbidrag, medan flickornas 

arbetslöshet i studien till stor del bara påverkades av modern. Flickan påverkas däremot av om 

fadern är född i ett nordiskt land som inte är Sverige med ett inflöde i arbetslösheten med en 

tredjedel (Gullberg, 1999).  

 

Sedan gjordes undersökning för att se om ungdomens egna utbildning påverkade 

arbetslösheten och om sambandet mellan arbetsmarknadssituation och deras föräldrabakgrund 

förändras eller försvinner. För pojkar som enbart har grundskoleutbildning eller två års 

gymnasieutbildning visar det ingen skillnad när det gäller inflödet i långtidsarbetslösheten. 

Gällande flickor med två årig gymnasieutbildning har ett lägre inflöde i arbetslösheten än de 

som enbart har en grundskoleutbildning. För både pojkar och flickor gör en längre 

gymnasialutbildning att långtidsarbetslösheten minskar med en fjärdedel och en 

eftergymnasial utbildning ännu mer. Slutligen har vi arbetslivserfarenhet för ungdomars 

arbetslöshetsrisker. Resultatet visar att tillfälliga arbeten ökar inflödet i en lång 

arbetslöshetsperiod medan längre arbetslivserfarenhet minskar risken. Sammanfattningsvis 

kan här påstås att en ökad arbetslivserfarenhet minskar risken för ungdomar att hamna i 

arbetslöshet och längre utbildningar minskar även den risken att hamna i arbetslöshet både för 

pojkar som flickor (Ibid).   

 

3.6 Ungdomars framtidstro  

Jämfört med de äldre tycks ungdomar ha en mer positiv syn på framtiden, arbetslösheten och 

levnadsstandarden. En förklaring till optimismen kan vara de äldres värderingar som formats 

av en framstegsideologi där tron om att varje generation skulle få det bättre (Rantakeisu, 

Starrin & Hagquist, 1996). 

 

I en Svensk undersökning av Hagqvist m.fl. tillfrågas arbetslösa ungdomar om ”Tror du att du 

om två år har en fast anställning”? 27 procent svarade ja, 50 procent uppgav ett tveksamt svar 

medan en av fem svarade att de inte får en fast anställning i framtiden. I undersökningen 

framkom att de unga kvinnorna hade en mer negativ syn på framtidens möjligheter att få en 



 16 

fastanställning än unga män. Vidare ställdes en fråga vad gällde deras syn på om den egna 

ekonomin skulle vara bättre eller sämre om två år. Cirka 54 procent uppger att den egna 

ekonomin skulle bli bättre medan ungefär 14 procent uppgav att ekonomin skulle bli sämre än 

vad den var under undersökningstillfällen. Vidare i en ny undersökning gällande svenska 

ungdomars värderingar om arbetslöshet visar det sig att 60 procent av ungdomarna oroar sig 

över sin ekonomi, 41 procent oroar sig för sin boendesituation och de unga kvinnorna kände 

sig oroliga i alla avseende (Ibid).  

 

Verica Stojanovic (1998) genomförde en undersökning med svenska och danska ungdomar. 

Genomsnittsåldern var 24 år för de svenska ungdomar där långtidsarbetslösa var cirka 17,5 

månader, medan 23 år för de danska samt att den genomsnittliga arbetslöshetsperioden varade 

i ungefär 21 månader. De svenska ungdomarnas arbetslöshet inträffade på ett eller annat sätt, 

där många aldrig fått chansen att tillträda arbetsmarknaden efter gymnasiet eller universitetet, 

andra gick miste om sina arbeten efter flytt.  

 

De unga männen i studien berättar att de blivit arbetslösa i väntan på värnplikt eller efter 

hemkost från denna. Den mest uppmärksammade gruppen är de ungdomar som mist sina jobb 

på grund av uppsägning vid brist på arbete eller konkurs i företagen. Generellt ser de danska 

ungdomars arbetslöshet ut som den svenska men det förkommer cirka 50 procent av de 

intervjuade danska ungdomarna enbart har en grundskoleutbildning. Stojanovic redogör att de 

svenska arbetslösa ungdomar anser att ett arbete ska vara meningsfullt och ge ett ökat 

självförverkligande vilket ska resultera att de blir sedda som individer. De svenska 

ungdomarna beskriver en rädsla att fastna i rutin att tjäna lättförtjänta pengar i ett arbete man 

nöjer sig med, som i sin tur bidrar till att man glömmer att leva fullt ut (Stojanovic, 1998). 
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4. RESULTAT 

Som en inledning av resultatet presenteras ungdomarna, då en bakgrundsinformation ges för 

att ge läsaren en uppfattning om vem personerna är. Sedan visas olika teman med tillhörande 

citat och ungdomens bokstav, A, B, C. Under huvudtemat finns även underkategorier som 

relaterar till huvudtemat. Vår tolkning av citaten kommer att visas i slutet av varje 

underkategori.  

 

4.1 Presentation av ungdomarna 

A: Ungdom A är 21 år gammal och bosatt i en storstad. Han har en grundskoleutbildning och 

gick på gymnasiet en samhällsinriktad linje med inriktning på musik. Hans mamma och pappa 

har en grund- och gymnasieutbildning och båda är svenskfödda. Han har varit arbetslös i två 

månader på grund av brist på arbete. Tidigare erfarenheter inom arbetslivet är allt från 

restaurang- till hantverksarbete. Nu vill han ta sig tid att finna ett arbete som han i alla fall 

trivs med lite grann. En flytt är inte aktuell om inte flickvännen följer med.  

 

B: Ungdom B är 22 år gammal och är bosatt i ett skogslän. På gymnasiet gick hon Barn och 

fritidsprogrammet. Hennes mamma har en grundskole- och gymnasieutbildning inom 

matlagning samt utbildad undersköterska. Pappan har en grundskoleutbildning och gick på 

gymnasiet ett program som då kallades verktyg men som hon tror idag kan jämföras med 

industriprogrammet. Hennes föräldrar är båda födda i Sverige. Efter studenten år 2006 har 

hon arbetat som springvikarie inom barnomsorgen, utfört kortare säsongsarbeten inom fiske 

och senast med telefonsupport. Hon har varit arbetslös sedan fyra månader tillbaka på grund 

av egen uppsägning. Ungdom B är villig att ta ett arbete men inget som äventyrar hennes 

hälsa, hon är beredd att flytta för att ta ett arbete. 

 

C: Ungdom C är nyligen 24 år fyllda och är bosatt i ett skogslän.  Han har i stort sett arbetat 

med få uppehåll sedan studenten för ca 4½ år sedan, då han gick Barn och fritidsprogrammet. 

Han liksom sina föräldrar har en grundskole- och en gymnasialutbildning, föräldrarna är 

födda i Sverige. Han har varit arbetslös i snart två månader på grund av platsbrist. Ungdom C 

skulle kunna tänka sig att arbeta med i stort sett vad som helst så länge det inte får honom att 

känna skam eller må psykiskt dåligt. Han är även villig att flytta för att få ett arbete. 
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4.2 Temaområde 1, upplevelser 

Temaområdet tar upp frågor om ungdomarnas upplevelser, tankar och känslor av att vara 

arbetslös.  

 

4.2.1 Positiva upplevelser 

Det är inte alltid arbetslösheten upplevs som någonting negativt. Ibland kan det kanske 

komma något positivt ur att vara arbetslös.  

 

A: ”Att jag inte jobbar om dagarna gör att man får mer ork till annat som att ta sin tid och 

laga en riktig måltid, då man ofta är trött efter jobbet och bara slänger ihop nånting snabbt 

och enkelt”. 

 

B: ”Jag hade fått arbeta kvar egentligen enligt LAS-listan men eftersom jag misstrivdes så 

mycket med mitt jobb och mådde dåligt av själva tanken på att gå dit vissa dagar så anmälde 

jag mig frivilligt och skrev på ett avgångsavtal så att någon som verkligen kände att dom ville 

jobba där fick stanna i stället för mig”. 

C: ”I dag vaknade jag lite tidigare än vanligt. Det gav mig tid att göra sådant jag normalt 

ignorerar. Exempelvis så har jag dammtorkat sådant som inte egentligen behöver 

dammtorkas. Jag har tvättat en halv maskin då smutskorgen näst intill gapade tom. Detta för 

att fördriva förmiddagen med något annat än TV”.  

 

När ungdomarna skulle svara på vad de upplevde som positivt med att vara arbetslös 

besvarades av intervjupersonerna A och C som något positivt då det gav dem möjlighet till att 

göra saker i hemmet som annars inte hanns med. Ungdom A upplevde att han nu kunde laga 

en riktig måltid då han annars känner sig för trött då han kommer hem från sitt arbete. 

Deltagare C upplever i sin tur att han får tid att göra det han i vanliga fall ignorerar, som att 

tvätta och städa. Detta är något ungdomarna nu tar sig tid till att göra då de känner att 

dagarnas alla timmar står tomma och måste fyllas ut med något. Ungdom B upplevde sin 

arbetslöshet som positiv genom att hon slapp gå till det arbete hon tidigare haft och misstrivts 

med. För henne är det viktigare att må bra än att ha ett arbete som får henne att må dåligt. 

Genom att säga upp sig från sitt arbete slipper hon må dåligt inför att gå till arbetet vilket i sin 

tur förhoppningsvis ger henne möjlighet att må bättre. Samtidigt gav hon möjligheten till en 

annan person att få behålla sitt arbete med sin uppsägning vilket antagligen fick denne person 
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att må bra. Det som upplevs positivt av ungdomarna varierar från var och en. Två av dem 

känner att de får mer tid till sådant som de annars aldrig haft tid med, medan den tredje 

upplever det positivt att slippa gå till ett arbete där hon misstrivs och mår dåligt av. 

 

4.2.2 Negativa upplevelser 

Negativa upplevelser är något som kan förekomma under tiden som arbetslös. Frågor har 

ställts för att ta reda på vad som får ungdomarna att uppleva något negativt.   

 

A: ”Nu på kvällen kollade jag min mail för att se om jag fått några positiva svar från några 

av jobben jag sökt men det hade jag inte fått, det gjorde mig väldigt besviken, det blir nästan 

så att man tappar hoppet man söker och söker jobb men får aldrig någon feedback 

åtminstone ingen bra feedback”. 

 

B: ”Hela den sociala biten försvinner också i och med att de flesta vänner arbetar”. ”Jag 

gillar rutiner och jag tycker inte om att inte veta vad som händer den kommande dagen”. 

För att visa tre olika aspekter av vad som ungdomarna upplevde som negativt i samband med 

deras arbetslöshet har ett citat från varje ungdom valts ut då vissa delades av flera. Ungdom A 

känner en besvikelse då han aldrig får något positivt svar från något arbete han sökt. Han 

skulle vilja ha någon form av feedback på sin ansökan och gärna någon bra. I och med att han 

aldrig får någon positiv feedback känner han att hoppet försvinner. Negativa känslor gentemot 

negativ feedback från en arbetsansökan upplevde även ungdom B. Hon upplever även att med 

arbetslösheten försvinner hennes sociala liv då hennes vänner arbetar på dagarna och hon inte 

längre träffar arbetskollegor på dagarna. Hon gillar inte att vardagsstrukturen som kommer 

med ett arbete försvinner och hon ogillar att inte längre veta vad dagarna för med sig. 

Ungdom C skriver i dagboken att han upplever det negativt att lägga sin tillit till 

Arbetsförmedlingen och a-kassan. Att samverka med ams och a-kassan är något som av alla 

ungdomar upplevts som något negativt. De har alla en svag tillit till dessa organisationer och 

känner att de inte får någon hjälp vilket är underligt då de är till för att hjälpa personer som är 

arbetslösa. 

 

4.2.3 Vardagstristess 

Med arbetslösheten försvinner en stor del av vardagens struktur. Det blir 8 timmar mer att 

fylla ut per dag och frågan tar upp hur ungdomarna upplever detta.  
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A: ”Klockan är 8, ännu en dag av dessa långa timmar man kämpar med att fylla ut”. 

 

B: ”Av någon anledning så sitter jag mest inne på dagarna nu och hittar inte på speciellt 

mycket, något man inte skulle ha gjort på sina lediga dagar förut. 

 

C: ”I dag har varit en händelselös idag. Dagen började med en sovmorgon till efter vad som 

normalt sett kallas lunch. Sedan min uppsägning får jag dock närmare betrakta detta som 

frukosttid.” ”Dagarna känns långa då man saknar åtta timmar sysselsättning om dagen. 

Därför föredrar jag nu att sova så länge som möjligt för att undkomma rastlösheten ”. 

 

Den vardagstristess som tränger sig på dessa arbetslösa ungdomar visade sig tydligt i 

dagboksskrivandet. Ungdomarna verkar uppleva det jobbigt att fylla ut de timmar som ett 

arbete normalt upptar på dygnet. Deltagare A beskriver detta som att han varje dag kämpar för 

att kunna fylla ut dygnets extra timmar. Intervjuperson B som annars brukade ha aktiva dagar 

under sin ledighet sitter numera mest inne på dagarna och hittar inte på speciellt mycket. De 

lediga dagarna som förut var helgdagar blir antagligen för många nu då arbetslösheten är en 

del av vardagen och vännerna arbetar. Ungdom C upplever sin vardag som händelselös och 

sover fram till lunch för att fylla ut de extra timmarna. Han upplever en rastlöshet om dagarna 

och han finner sömnen som bot på tristessen. 

 

4.2.4 Tankar om arbetslöshet 

Att gå miste om ett arbete bidrar till att man har mer tid att reflektera över sin situation. Denna 

fråga ger ungdomarna möjlighet att sätta ord på deras tankar kring arbetslöshet. 

 

A: ”ÅNGEST!!........men också frihet. Oftast FÖRKNIPPAR jag saker och ting med vad jag 

har för KÄNSLOR angående fallet”. 

 

B: ”Känns nästan som ett fult ord. När man säger att man är arbetslös så måste man på 

något sätt skämta bort det och få det att se ut som att man är OK med det för att stämningen 

inte ska bli så spänd”. ”På vissa ungdomar ser man att dom tycker det är skönt att slippa 

arbeta och ”glida omkring” men jag vill verkligen kunna stå på egna ben och inte vara 

beroende av någon annan än mig själv”. 
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C: ”Arbetslöshet är för mig någonting negativt. Ett samhällsproblem. Alla bör ha möjligheten 

att få jobba. ”Tristess och rastlöshet. I vissa fall en sorts befrielse, men den är ofta 

kortvarig”.  

 

Ungdomarna ser arbetslöshet som något negativt. Ungdom A upplever att han får ångest i 

samband med att vara arbetslös men samtidigt känner han en känsla av frihet. Dagen är inte 

längre styrd av ett arbete utan han kan nu mer själv bestämma vad han vill göra av dagens 

timmar. Deltagare C känner även han en sorts befrielse av att vara arbetslös dagens timmar 

står till hans förfogande men denna känsla är kortvarig. Känslan av tristess och rastlöshet gör 

sig ganska snart påmind och arbetslösheten ses inte längre som en frihet. Han ser även 

arbetslösheten som någonting negativt, ett samhällsproblem. Han anser att samhället bör 

kunna erbjuda alla människor ett arbete då det antagligen är grunden för att människan ska 

kunna överleva. Ett arbete är en inkomstkälla och utan pengar klarar vi inte av att försörja oss. 

Ungdom B anser att arbetslöshet är ett fult ord och känner att hon måste skämta bort sin 

situation för att inte stämningen ska bli allt för spänd. Sedan säger hon att vissa ungdomar 

gillar sin situation som arbetslös medan hon själv vill kunna stå på egna ben och inte vara 

beroende av någon annan än sig själv. För det är väl så i dagens samhälle att kan du inte 

försörja dig själv blir du beroende av någon annan som kan göra det. 

 

4.3 Temaområde 2, självhjälp 

Temaområdet tar upp vad ungdomarna själva gör för att förändra sin livssituation som 

arbetslös. Den tar även upp hur de klarar sin egen försörjning när arbete inte finns. 

 

4.3.1 Vad ungdomarna själva gör för att förändra sin vardag  

För att hitta ett arbete krävs ansträngning. Denna fråga uppmanar till eftertänksamhet hos 

ungdomarna vad de själva gör för att komma ur sin arbetslöshet. 

 

A: ”Jag menar, även fast man vill, så orkar man inte sitta 10 timmar varje dag och söka jobb. 

Så 1 timme får det bli. Under 1 timme lyckas jag söka 3 till 4 jobb. Men då kan jag lägga ner 

tid och forma ansökningen mer personligt till just det jobb jag fokuserar mig på. 

 

B: ”Ordnat praktikplats och avslutar min kontakt med Lernia och vänder mig till min 

handläggare på AMS för formulär om arbetspraktik”. 
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C: ”Idag har jag lämnat mitt CV till ett företag jag hoppas kommer behöva förstärkning inom 

en snar framtid”. ”Håller på att göra i ordning ett CV och sätta igång med mitt jobb 

sökande”. 

 

För att komma ur sin livssituation som arbetslös söker alla ungdomarna kontinuerligt arbete. 

Ungdom A känner att han vill lägga ner mer tid att söka arbete men orkar inte sitta 10 timmar 

per dag utan väljer att lägga ner cirka en timme. Under en timme hittar han 3 till 4 arbeten 

som han väljer att skicka en ansökan till. Genom att han väljer att söka ett mindre antal jobb 

lägger han ner mer tid på att forma sin ansökan personligt till dessa jobb. Genom en mer 

personlig ansökan hoppas kan kunna bidra till ett positivt svar från arbetsgivaren. 

Intervjuperson B har hittills inte fått något napp på sina jobbansökningar och har i stället 

lyckats få en praktikplats. En praktikplats är en bra inkörsport till arbetsmarknaden och 

genom detta kanske hon på sikt kan få en anställning på företaget, annars har hon en extra 

merit på sitt CV. Det är detta som är positivt med en praktikplats. Att det ger arbetslösa en 

chans att komma in på arbetsmarknaden och de slipper vara frånvarande från den allt för 

länge vilket kan göra dem oattraktiva. Deltagare C gör ett försök att komma ifrån 

arbetslösheten med att lämna ett CV till ett företag han tror sig veta kommer att behöva 

personal inom en snar framtid. Det är viktigt med egna kontakter inom arbetsmarknaden för 

att hitta arbeten innan de läggs ut på Arbetsförmedlingen. Ett arbete på Arbetsförmedlingen 

har betydligt fler ansökningar än ett arbete som söks innan det hamnar där. Alla ungdomar 

arbetar med att framställa ett CV som de kan skicka ut till olika arbetsgivare. Det är viktigt att 

ständigt uppdatera och bearbeta sitt CV för att det ska bli så bra som möjligt för en hjälp till 

att hitta ett arbete. 

 

4.3.2 Inkomst och försörjning 

Vid avsaknaden av arbete minskar även inkomsten vilket i sin tur påverkar möjligheten till 

egenförsörjning. Med denna fråga ville vi ta reda på hur ungdomarna klarar sin försörjning.  

 

A: ”Med hjälp av min sambo”. ”Fast i min situation skulle det vara bra att kunna få 

försörjningsstöd, men jag har försökt fast processen går så segt. Pallar inte mer. Det är ett 

heltids jobb att ha med dom att göra. Så jag fixar pengar på eget sätt”. 

 

B: ” På grund av min arbetslöshet och att jag och min sambo bröt en kort tid efter detta så 

har det resulterat att jag vart tvungen att flytta hem till mina föräldrar igen. Jag betalar det 
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jag kan till dem. Vi har kommit överens om 2000kr/mån” ” Stämplade mina tre första 

månader som arbetslös men efter att ams skrev in mig i "Jobbgaranti för ungdomar" så får 

jag min ersättning från Försäkringskassan (FK), som jag för övrigt tycker är mycket 

besvärligare”. 

C: ”Jag lever fortfarande på min lön och semesterersättning.” ”Dock gruvar jag mig för a-

kassans väntetid och låga ersättning. Särskilt därför att min tidigare lön inte var särskilt 

hög”. 

 

Deltagarnas försörjningsmöjligheter ser olika ut från person till person. Ungdom A får hjälp 

av sin sambo för att kunna försörja sig. Han berättar även att han varit i kontakt med 

socialtjänsten för försörjningsstöd men processen är krävande och går alldeles för långsamt 

och han har utgifter nu som behöver betalas. I stället försöker han fixa pengar på annat sätt. 

Han säljer bland annat sina tavlor som han målar, säljer gamla kläder och hoppas att hans 

mormor ska hjälpa honom då han syr en klänning till henne. Ungdom B har efter uppbrottet 

med sin förra pojkvän varit tvungen att flytta hem till sina föräldrar där hon betalar 2000 kr i 

månaden för att ha råd att försörja sig. Hon har tidigare stämplat vilket ger henne en 

återkommande månadsinkomst jämfört med ungdom A. Efter att hon skrivit in sig i 

”Jobbgaranti för ungdomar” stämplar hon inte längre utan får sin utbetalning från 

försäkringskassan i stället vilket hon upplever vara mer besvärligt. Deltagare C lever i sin tur 

fortfarande på gamla löner och semesterersättning i eget boende. Han gruvar sig för a-kassans 

långa väntetider och den låga ersättning han kommer få då han tidigare inte haft en hög lön. 

Då inkomsten blir lägre krävs det planering över nödvändiga och onödiga utgifter för att 

kunna klara av sina basala utgifter som mat och boende. 

 

4.4 Temaområde 3, motivation 

Temaområdet motivation lyfter frågor om vad som är positiv och negativ motivation för 

ungdomarna, samt vad som är bra och dåligt med att arbeta. Det är viktigt att personer i sin 

situation som arbetslös påminns och blir medvetna om vad som motiverar dem till att söka 

arbete samt vad som hindrar dem. Att även tänka på varför det är viktigt med ett arbete är 

viktigt för att vilja förändra sin livssituation.  

 

 



 24 

4.4.1 Positiv motivation 

Arbetslösheten kan ofta vara en negativ upplevelse vilket gör att det blir svårt att se en lösning 

på situationen. Genom en positiv motivation från ungdomens omgivning kan viljan att finna 

en lösning på arbetslösheten uppstå. 

  

A: ”När min tjej vaknade så sökte vi jobb. Vi brukar alltid söka jobb på Arbetsförmedlingens 

hemsida”. 

 

B: ”Min jobbcoach är verkligen ett jättebra stöd, speciellt i jämförelse med AMS. 

Hon kommer med nya idéer och får en att på riktigt tänka till vad man skulle vilja göra och 

pushar en lite extra”. 

 

C: ”Idag har jag varit på -----, ett bemanningsföretag som förhoppningsvis ska kunna hjälpa 

till att hitta något jobb”. 

 

Ungdom A:s positiva motivation genomsyras under dagboksskrivandet av sin flickvän. I 

samband med arbetssökandet är det han flickvän som är den drivande kraften och tillsammans 

söker de arbeten till honom. Hon är den som verkar vara en uppmuntrande kraft i hans vardag 

och därigenom blir hon en stark positiv motivationskälla. Deltagare B har en nära kontakt 

med sin jobbcoach som hon fått genom arbetsförmedlingen. Det är denna jobbcoach som är 

hennes stöd och motivation genom mot- och medgångar. Coachen hjälper henne att tänka 

positivt och ger henne möjligheten till friskt tänkande till nya idéer. I motgångar är det 

jobbcoachen som stöttar det lilla extra för att vilja fortsätta kämpa. Intervjuperson C finner sin 

positiva motivation genom att ta hjälp av ett bemanningsföretag som förhoppningsvis ska 

kunna hjälpa honom att finna ett arbete. Genom bemanningsföretaget är han ständigt aktivt 

sökande efter arbete vilket ger en strimma hopp om att kunna ta sig ur arbetslösheten. 

 

4.4.2 Negativ motivation 

Viljan av att finna ett arbete kan ibland motarbetas med negativ motivation från sig själv men 

även från omgivningen. Frågan lyfter vad dessa ungdomar upplever i sin omgivning som 

negativ motivation och hur detta påverkar dem.  

  

A: ”Idag var en dålig dag, jag pallar inte ens skriva så mycket men jag har inte sökt ett enda 

jobb, nu är det snabba pengar jag vill ha orkar inte vara hoppfull längre det finns fan inga 
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jobb där ute så man får väl ta saken i egna händer. Jag har bråkat med min tjej också hon 

fattar inte ens att det tar på min energi att sitta framför den här datorn hela dagarna man 

behöver även en paus från jobb sökandet för att sedan få mer och ny energi att ens försöka 

igen. När man gör något dag in och dag ut utan resultat tröttnar man till slut”. 

 

B: ”På AMS har ingen bett om att få ta en titt på mitt CV, de har heller inte skickat något 

föreslag/krav på att söka vissa arbeten.  Jag har varit inskriven hos AMS i ca 4 månader nu 

och jag har fortfarande inte fått hem något att söka på ”. 

 

C: ”Jag måste säga att avsaktandet av jobb inte är det värsta utan snarare att behöva lägga 

sin tillit till AMS och a-kassan. Jag räknar med att a-kassan kommer gå smärtfritt så fort den 

kommer igång. Däremot känns det väldigt jobbigt att behöva ta hjälp av AMS, AMS som jag 

verkligen saknar all tillit till”. 

 

När intervjuperson A gång på gång möts av motgångar inom arbetssökandet tappar han tillslut 

hoppet om att finna ett arbete. Bristen på positivt gensvar får honom att vilja ta saken i egna 

händer och tjäna snabba pengar, vilket han skriver i den kompletterande intervjun fått honom 

att göra kriminella gärningar. Han upplever även att hans tjej inte förstår att det tar på hans 

krafter att ständigt söka efter nya arbeten. Nya krafter behövs för att orka fortsätta då han 

ständigt möts av motgångar. Den negativa motivation han upplever från socialtjänsten, 

negativa gensvar från arbetsansökningarna och upplevelsen av att hans flickvän inte förstår att 

det är jobbigt för honom att ständigt mötas av motgångar får honom att tappa orken och 

hoppet. Ungdom B upplever att hennes negativa motivation kommer från ams då de aldrig ger 

henne någon feedback eller förslag på arbeten hon kan söka. Intervjuperson C upplever även 

negativ motivation från ams och även a-kassan. Arbetsförmedlingen känner han ingen tillit till 

alls då det kommer till deras möjlighet att hjälpa honom att skaffa ett arbete framkommer det i 

dagboksskrivandet. Detta gör att han drar sig för att söka hjälp från Arbetsförmedlingen men 

är tvungen i och med att han vill stämpla. 

   

4.4.3 Positivt med att arbeta 

Ett arbete är ett medel för att bland annat kunna försörja sig själv och bilda en identitet. 

Arbetet ger en möjlighet att skapa sig en framtid. Frågan lyfter de positiva egenskaper ett 

arbete medför till ungdomarna i vår uppsats då det är viktigt att se de positiva delar ett arbete 

medför. 
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A: ”Men framför allt tror jag att pengarna är största gynningen i att ha ett arbete. 

Om du däremot lyckats kombinera ditt yrke med ditt intresse, tror jag att känslan att utvecklas 

Samt växa i ditt ”essence” spelar stor roll”. 

 

B: ”Jag är typen av person som alltid vill bevisa för mig själv vad jag kan göra och drivs för 

att få se nya resultat. Jag gillar även att ha mina rutiner och man träffar även väldigt många 

nya typer av människor”.  

C: ”Bortsett det självklara som en stabil inkomst är det givetvis även ett plus att få erfarenhet, 

arbetskollegor, kontakter och givetvis meriter inför framtida jobb”. 

 

Ungdom A och ungdom C menar att pengar är den mest självklara fördelen med ett arbete då 

de får en stabil inkomst. Deltagare A tycker även att det är viktigt att i sitt arbete få kunna 

kombinera pengar med sitt intresse. Själv vill han arbeta med sin konst och musik och 

samtidigt kunna tjäna pengar på detta. Ungdom C tycker att med arbetet kommer även, 

förutom pengar, chansen att bygga erfarenheter och kontakter samtidigt som det är 

meriterande inför framtida arbeten.  Intervjuperson B driver sig själv framåt för att hela tiden 

prestera nya resultat. Positivt för henne med ett arbete är att hon får rutiner och, liksom 

ungdom B, anser de att ett arbete ger möjlighet till att träffa arbetskollegor. I yrkesvärlden är 

det alltid bra att känna människor för man vet aldrig var de befinner sig i framtiden, kanske är 

denne din nästa arbetsgivare.  

 

4.4.4 Negativt med att arbeta 

Det finns inte bara positiva saker med att arbeta. Det kan även inkludera negativa tankar och 

känslor vilka vi vill finna med denna fråga.  

 

A: ”Att inte få sova hur länge du vill. Du kanske jobbar väldigt fysiskt och mycket, vilket gör 

att din fritid blir mest en återhämtning när du vill göra mer” ”Saknar än så länge ingenting 

med att ha ett arbete”. 

B: ”Kan bara referera till min anställning på -----  och det var inte den bästa arbetsmiljön, i 

alla fall inte på mitt uppdrag och med mina speciella arbetsuppgifter. Ledningen på 

uppdraget var alltid väldigt stressade och hanterade stressen på fel sätt. Istället för att man 
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kände att man ville jobba hårdare så kände man istället att man bara ville gå därifrån och 

lämna dom i sticket i princip”. 

 

C: ”Jag ser faktiskt ingenting negativt med ett arbeta. Det skulle i såna fall vara om man 

hade ett intresse på sidan om som var väldigt tidskrävande och som man då kanske måste 

lägga på is undertiden man jobbar” 

 

Vad gäller upplevelser om vad som är negativt med att arbeta har ungdomarna olika åsikter. 

Intervjuperson A tycker det är dåligt att inte få kunna sova hur länge han vill på morgnarna. 

Fritiden blir mer en återhämtning från den tuffa arbetsveckan om han arbetat tungt fysiskt 

eller mycket vilket gör att han inte får tid över till annat. Samtidigt saknar han än så länge 

inget med att inte ha ett arbete vilket kan få honom i en ond cirkel att inte vilja ta sig ur 

arbetslösheten. Deltagare B anser att hennes negativa upplevelser med att ha ett arbete enbart 

grundar sig från den förra arbetsplatsen där arbetsmiljön var dålig. Ledningen som ofta var 

stressad hanterade stressen på fel sätt vilket gjorde att hon i stället för att vilja arbeta hårdare 

ville gå hem och lämna dem i sticket. Den dåliga arbetsmiljön fick henne att må dåligt och 

hon valde därför tillslut att säga upp sig. Hennes negativa erfarenheter av att arbeta har idag 

lett till att det viktigare för henne att finna ett arbete där hon trivs och mår bra i stället för att 

tjäna pengar. Ungdom C kan inte se någonting negativt med att arbeta förutom om det skulle 

finnas ett tidskrävande intresse som det inte längre skulle finnas tid till. Att bara se positiva 

fördelar med att ha ett arbete är i sig en positiv motivation att ta sig ur sin arbetslöshet. 

 

4.5 Temaområde 4, framtidssyn 

För att bli motiverad till att förändra sin livssituation är det bra att uppmärksamma de ljusa 

sidorna men även de negativa. Detta tema visar ungdomarnas förhoppningar inför framtiden 

då det är viktigt att vara medveten om dessa för att påverka sin livssituation. 

 

4.5.1 Ljus framtidssyn 

Denna fråga tar upp ungdomarnas positiva framtidssyn då drömmar kan bidra till en vilja att 

kämpa för en bättre framtid. 

 

A: ”Positivt. Jag tror på mig själv och mina färdigheter, men har också mycket jag vill 

förbättra och ändra på ”. 
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B: ”Att jag har en framstående position på ett företag som arbetar med mänskliga 

rättigheter”. 

 

C: ”Jag kan tänka mig så många olika scenarion som skulle passa mig utmärkt. Dock har jag 

inget särskilt mål som jag strävar efter. Huvudsaken är att jag trivs med vad jag gör och att 

andra trivs med mig”. 

 

Ungdom A ser positivt på sin framtid då han tror på sig själv och sina färdigheter. Det är 

viktigt att se sina styrkor men även sina svagheter och trots sin positiva syn på sig själv ser 

han även sina svagheter och har en vilja att förändra dem. En ljus framtidsutsikt för ungdom B 

är att hon i sin framtid har en betydande position på ett företag där hon får arbeta med 

mänskliga rättigheter. Ungdom C kan tänka sig olika framtidsbilder som skulle passa honom 

men det finns inget som han direkt strävar efter. Det som är viktigt för honom i framtiden är 

han trivs med det han gör och att personerna runt omkring trivs med honom. 

 

4.5.2 Mörk framtidssyn 

Samtidigt som det finns ljusa framtidsplaner kan det även finnas det som känns tungt inför 

framtiden. Det är viktigt att komma i kontakt med dessa tankar för att kunna bearbeta dem och 

minska den negativa påverkan för en ljusare framtid.  

 

A: ”Min passion och riktiga mål är att få jobba med min konst och min musik men det är den 

väldigt svår bransch och det tar tid att tag sig ditt. Så medan måste jag nöja mig med ett “9 

till 17 jobb” 

 

C: ”När jag handlade, eller rättare sagt efteråt så började jag tänka på min ekonomi. Än så 

länge har jag inte märkt av förändringen, men vad händer när den inte så väl fungerande a-

kassan kanske dröjer med utbetalningen i upp till åtta veckor, det skräckexempel som man 

faktiskt läst om i tidningarna. Ekonomin som redan idag är ganska knaper kanske inte ens 

kommer att gå runt de närmsta månaderna”. 

 

Ungdom A och C är medvetna om att framtiden kan medföra problem. Intervjuperson A vill 

arbeta med sin konst och musik men känner att målet dit är långt och svårt att nå. Viljan och 

hoppet kommer att finnas men för att kunna klara vardagen nöjer han sig med ett ”9 till 17 

jobb”. Intervjuperson C ser risken med utebliven inkomst som ett hot inför framtiden. Då han 
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redan idag finner sin ekonomi dålig och rätten till utbetalning från A-kassan finns inom en 

snar framtid, är han orolig över tillgång till pengar då utbetalningen kan dröja. Framtiden 

medför olika bekymmer för dem båda medan ungdom B inte riktigt reflekterar över detta då 

det i den kompletterande intervjun framkommer planer om att resa inom en snar framtid. 

Kanske hennes tanke om framtidens ekonomi skjuts undan då hemmets dörr står öppen och 

ett nöje väntar medan de andra vet att vardagen fortsätter och utan pengar klarar de inte av att 

köpa mat och betala räkningar. 

 

4.6 Mirakelfråga… I morgon är dagen då du får ditt drömjobb 

Mirakelfrågan är ett sätt att motivera ungdomar för att se framåt och inte bara se det negativa 

som är just nu. Med detta vill vi få fram ungdomarnas drömmar om framtiden då detta kan 

vara en morot för att tänka positiva tankar. Mirakelfrågan innehöll tre underfrågor vilka finns 

i bilaga 2, citaten är uppbyggda efter dessa frågor. 

 

A: ”Kanske ett bra erbjudande från ett skivbolag som är internationellt etablerat. Där jag får 

bra support med att spela in ett debutalbum”. ”För musik är alltid någonting jag varit 

intresserad av. Älskar att skapa musik och att få uttrycka sina känslor genom detta. Plus att 

jag anser att jag är bra på det”. ”Mer harmoni, bra mycket mer pengar förmodligen, samt en 

chans att få inspirera och imponera på andra människor. Hehe”. 

 

B: ”En viktig tjänst där man tjänar bra med pengar samtidigt som man hjälper andra”. ”För 

att det inte är ofta man får arbete med en god sak och att man klarar sig bra på detta också”. 

”Känner att jag kan göra något som gynnar andra”. 

 

C: ”Ett väletablerat arbete där jag har fria händer. Jag skulle gärna jobba på resande fot och 

på egen hand”. ”Att slippa vara beroende av andra och få vara eftertraktad för det man gör 

och den man är”. ”Vad som en dag skulle kunna vara min stora dröm kan nästa dag ses som 

ett litet steg i livet. Jag tar dagarna som de kommer och gör det bästa av situationen. 

Framtiden är en gråzon som innehåller överraskningar man inte kunnat vänta sig. Min syn på 

livet är att man ska leva och må väl. Hur man når detta mål spelar mindre roll”. 

 

Intervjupersonernas dröm om framtiden har en stark gemensam faktor, pengar. De vill alla 

tjäna pengar men även ha en möjlighet att arbeta med något de trivs med. Ungdom A och C 

drömmer om ett arbete där de uppskattas för vad de gör medan ungdom B vill arbeta för att 
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gynna andra människor. Deltagare A vill få möjligheten att tjäna pengar samtidigt som han får 

möjlighet att arbeta med och skapa musik då detta är något han brinner för. Ungdom B vill ha 

en viktig position inom sitt yrke och tjäna pengar samtidigt som hon hjälper andra människor. 

Ungdom C betonar vikten av att kunna arbeta självständigt och att ta vara på livet då 

framtiden innehåller många överraskningar. 

 

4.7 Sammanfattning av de viktigaste fynden från analysen 

Ungdomarna vi har valt att analysera lägger ner mycket tid åt att försöka förändra sin vardag 

och för att nå målet som är att hitta ett arbete. Ungdomarna förklarar deras situation som 

arbetslös ur olika synvinklar där det råder både positiva och negativa upplevelser. När 

dagarna blir allt längre och mer sysslolösa försöker ungdomarna fylla ut de trista dagarna. 

Ungdom A väljer att laga riktiga måltider vilket är positivt för honom då han annars inte 

hinner. Städ och tvätt prioriteras mer av ungdom C då det annars ignoreras. Det långsiktiga 

målet med att kunna förändra sin situation som arbetslös kan ha både upp och nergångar. Att 

behöva förlita sig på någon annan än sig själv är inte en optimal situation för ungdomarna. 

Erfarenheter med Arbetsförmedlingen är inte positiv och ungdom A upplever även en negativ 

kontakt med socialtjänsten.  

 

Allt längre som ungdomarna tvingas gå arbetslösa, desto mer blir de påminda om sin 

situation. Ungdomarna har alla olika motivationskällor, ungdom A nämner sin flickvän som 

både stöttar och stärker honom, ungdom B har sin jobbcoach som ger bra råd och slutligen 

ungdom C som motiveras genom att ta hjälp av ett bemanningsföretag men är till största del 

sin egen motivationskälla. Alla delar de en gemensam dröm om framtiden där en stark 

gemensam faktor är pengar och ett arbete man trivs med. Ungdom A vill helst arbeta med sin 

konst och musik, ungdom B har en viktig tjänst där hon kan hjälpa behövande människor och 

ungdom C ser sig själv med ett väletablerat arbete där han har fria händer och möjlighet att 

kunna resa. Alla ungdomar ser negativt på sin situation som arbetslös vilket resulterar i att de 

arbetar för att nå en förändring. 
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5. DISKUSSION 

Ungdomarna i arbetet är inte ensamma i sin situation som arbetslös. På arbetsmarknaden har 

ungdomar svårt att etablera sig vilket kan medföra att planer om framtiden skjuts upp. Hur ska 

de kunna utveckla sina kunskaper och få erfarenheter när de inte får möjligheten? De är trots 

allt vår framtida arbetskraft och vad händer med kunskapstraditionerna om de unga inte 

hinner ta del av dem? Att ekonomin påverkas av arbetslösheten är självklar, men vad har 

ungdomar för upplevelser kring att vara arbetslös? Detta anser vi vara en intressant fråga som 

vi med arbetet ville söka svar på. Studien tar även upp tidigare forskning om arbetslöshet 

under krisen på 1930-talet fram till nutid som vi finner relevant för vårt arbete och kan knytas 

an till våra ungdomar.  

 

Rantakeisu (2002) menar att i det moderna samhället har utbildningen en större betydelse för 

ungdomarnas struktur. I Gullbergs (1999) forskning med Hazardmodeller kan föräldrarnas 

utbildningsnivå, tillsammans med ungdomarnas grad av utbildning vara en faktor som 

påverkar deras chans till en längre tid av arbetslöshet. Av datan framkom att alla ungdomar 

och deras föräldrar har en grund- och gymnasialutbildning. Enligt Gullberg ska detta påverka 

ungdomarnas situation negativt då deras utbildningsnivå tyder på en långtidsarbetslöshet. Han 

tar även upp betydelsen av att om fadern är född i ett annat land kan även detta påverka risken 

för arbetslöshet. Denna modell är alltså gynnande för våra ungdomar då de alla har fäder som 

är svenskfödda och bör därmed minska risken för dem att vara arbetslösa. Nu ser inte 

verkligheten för ungdomarna i uppsatsen så ut, utan arbetslösheten är ett faktum och kanske 

borde de satsa på en vidare utbildning som Rantakeisu menar har en allt större betydelse i 

dagens samhälle. Att vidare utbilda sig kan ses som en investering i framtiden då det kan 

medföra att de lättare kan få ett arbete och samtidigt slipper de i nutid gå sysslolösa då de inte 

får något arbete. 

 

Rantakeisu (2002) tar även upp att arbetslösheten är större i skogslän än i storstäder vilket kan 

förklara varför våra ungdomar i skogslänen var mer villiga att flytta än ungdomen som är 

bosatt i en storstad för att få ett arbete. Vi kan även se att likheter i kategorin sökare stämmer 

väl in på våra skogslän ungdomar som det framkom i Rantakeisus studie. Stojanovic (1998) 

tar upp i sin forskning om ungdomars framtidstro att svenska ungdomar vill ha ett 

meningsfullt arbete vilket våra ungdomar visar i mirakelfrågan då de alla vill ha ett 

framstående arbete som de även trivs med. De vill inte ta ett arbete som de inte mår bra av 

utan är hellre kräsna än att ta vilket arbete som helst. Tidigare forskning behandlar även delar 
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som berör övriga familjemedlemmar. Våra ungdomar har inte bildat egna familjer men genom 

att ungdom B måste flytta hem till föräldrahemmet i samband med uppbrottet från sin pojkvän 

påverkar hon sina föräldrar. Detta kan medföra att ett ekonomiskt ansvar återigen läggs på 

föräldrarna. Ungdom A som bor tillsammans med sin sambo påverkar henne i form av att han 

inte klarar sin egen försörjning. Flickvännen får det övergripande ansvaret när det kommer till 

att betala räkningar och övriga utgifter. Genom att ungdomarna inte klarar av sin 

egenförsörjning minskar möjligheten till självförverkligande.    

 

Studiens resultat kan inte representera alla ungdomar i Sverige men kan ge en överblick i hur 

ungdomar upplever sin arbetslöshet. Av resultatet kan vi se en tydlig misstro och besvikelse 

till Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, a-kassan. Det är viktigt att dessa organisationer blir 

medvetna om ungdomarnas inställning till dem då de är en stor del i många arbetslösas liv. En 

början till förändring kan vara att se över sina arbetsmetoder och sättet de bemöter ungdomar 

på då detta i resultatet framkommit som ett problem. Då man möter personer i en utsatt 

situation som att vara arbetslös krävs det att man som professionell kan bemöta personen med 

respekt och erbjuda så bra hjälp som möjligt för att motivera personen till en förändring eller 

möjligen till att lättare kunna acceptera sin nya livssituation. Det sägs ofta att det finns för lite 

tid och insatser för att kunna hjälpa men någonstans måste man börja för att inte personerna 

ska bli helt utslagna eller ta till kriminella gärningar för att klara sin överlevnad. Ungdom A i 

vårt arbete har redan tagit till kriminella handlingar då ekonomin lider allt för mycket vilket 

Olofsson & Zavisic (2006) menar kan komma av utanförskap från att vara arbetslös. Är det 

denna utväg det är meningen att ungdomarna ska behöva ta för att kunna överleva då de 

organisationer som ska fungera stödjande inte hjälper? Självklart inte, men tyvärr finns det 

dem som ser detta som den sista utvägen. 

                                                                                                                                                                                                                                      

5.1 Ungdomarna och framtiden 

Av detta arbete har vi sett hur viktigt det är att arbetslösa ungdomar känner att de är 

uppmärksammade och känner att de får hjälp av de organisationer de vänder sig till i en 

behövande situation. För att orka och ha motivationen att förändra sin situation är det 

nödvändigt att vara medveten om det som motiverar men även det som håller en tillbaka. 

Ungdomarna har alla olika motivations källor i sitt liv och drömmar om en ljusare framtid. 

Detta är viktiga delar till en förändring men det är inte alltid som förändringen nås och då är 

det viktigt att hoppet hålls vid liv. Olofsson & Zavisic (2006) talar om primära och sekundära 

grupper på arbetsmarknaden och ungdomarna i vårt arbete hör till den sekundära. De har 
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ingen eftergymnasial utbildning och löper större risk för osäkra anställningar. Det 

framkommer även från tidigare forskning av Jönsson (2003) att för att lättare ta sig in på 

arbetsmarknaden krävs en bra utbildning och kontakter. Då kan man ställa sig frågan hur 

ungdomar ska klara av att etablera sig på arbetsmarknaden då arbetsgivaren känner en 

osäkerhet inför deras kvalifikationer och färdigheter. Ungdomarna är vår framtida arbetskraft 

och därför måste de ges en möjlighet att utvecklas och skaffa erfarenhet inom sitt 

yrkesområde.  

 

Med utebliven arbetskraft blir även samhället lidande i form av uteblivna skatteinkomster och 

högre utbetalningar av bidrag. Det är inte bara den arbetslöse som drabbas utan även de som 

arbetar av den höga arbetslösheten. Detta kan jämföras med ungdom A som säger att han 

fortfarande inte saknar något med ett arbete. Skillnader kan ses mellan deltagare A som inte 

saknar något med att inte ha ett arbete medan de andra två ungdomar ser flera nackdelar med 

att vara arbetslös. Kanske kan det vara så att ungdom A blir för bekväm när hans sambo har 

en stadig inkomst som gör att han får tak över huvudet och mat på bordet. Hans kriminella 

gärningar och försäljningen av tavlor ger honom snabba pengar som han själv uttrycker det 

vilket även det kan vara en anledning till att han inte saknar något med att ha ett arbete. 

Deltagarna B och C har fasta utgifter varje månad som de betalar för sitt uppehälle vilket kan 

medföra att det ökar deras motivation att finna arbete. Ungdom B som bor hemma och har 

planer på att resa har en trygghet som ungdom C saknar då han har eget boende och då 

resandet är ett alternativ om hon inte hittar något arbete.  

 

Ungdomarna i vårt arbete är drivna till att förändra sin livssituation och ser ljust på sin 

framtid. De hoppas alla på ett arbete där de kan tjäna pengar och får jobba med något de 

brinner för. Vägen dit kan kantas av flera motgångar i form av utebliven feedback från 

arbetsansökningar och i mötet med de olika organisationer de kommer i kontakt med. Tills 

vidare fortsätter de som vanligt i sin kamp att söka arbeten och försök till att få ekonomin att 

gå ihop varje månad. Vissa har bättre förutsättningar än andra men hoppet glöder hos dem 

alla. För någon kan en flytt vara nära för att finna ett arbete medan någon kanske väljer att 

vidareutbilda sig. Vad framtiden har att utbringa är fortfarande oklar men de har alla en dröm 

som de hoppas kan komma att uppfyllas. 
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5.2 Förslag på vidare forskning 

Rantakeisu (2002) skriver att det idag saknas forskning om arbetslösas upplevelser kring att 

vara arbetslös, vilket betyder att fler forskning av denna typ borde göras. För att förstå deras 

upplevelser av sin situation är det viktigt att det görs mer forskning och under en längre tid för 

att ta reda på hur det påverkar dem mer djupgående än vad vi i detta arbete kunnat lyfta fram. 

Vi är nöjda med valet av analysmetod då vi anser att vi lyckats framhäva ungdomarnas 

upplevelser med meningskategorisering. Vi anser även att vi med hjälp av våra 

frågeställningar fått svar på syftet att få insikt i tre ungdomars upplevelser kring sin 

arbetslöshet. I och med att vi genomförde våra intervjuer i en skriftlig form hindrade det vår 

möjlighet till att ställa följdfrågor där detta kunde behövts för att få en tydligare och mer 

ingående förklaring till ungdomarnas upplevelser. Med detta menar vi att en kvalitativ 

forskning av denna typ är viktig och bör göras med möjlighet till följdfrågor för bästa resultat. 

För att utveckla vårt arbete hade vi förutom följdfrågor kunnat använda oss utav fler teorier 

för att få en bredare syn och inblick i deras upplevelser om att vara arbetslös. Ett exempel på 

en annan teori skulle kunna vara ekonomi- och skam modellen som tar upp ekonomiska 

påfrestningar och skamgörande erfarenheter. Användningen av denna modell har inte varit 

aktuell för vårt arbete då ungdomarna inte tagit upp skam i den utsträckning att det blir 

användbart. För att belysa dessa faktorer bör frågor utformas utifrån ekonomi- och skam 

modellen. 
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Bilaga 1 

Stödpunkter till Dagboksskrivandet 

 

Tanken med att föra dagbok under tio dagar är att vi ska kunna se hur Du upplever det att vara 

ungdom och arbetslös. Hur påverkas Din vardag och vad gör Du för att förändra den. Hur 

upplever du detta och vad motiverar Dig att förändra Din livssituation. Här är några 

stödpunkter vi vill att Du tänker på varje dag när du för dina anteckningar då detta berör vårt 

syfte med uppsatsen; Att få en ökad kunskap om hur arbetslösa ungdomar upplever sin 

vardag. Vi kräver inget max eller minimum på anteckningarnas storlek, Du skriver det Du 

känner att Du kan. Du får självklart och vi hoppas att du även skriver något annat än det som 

stödpunkterna behandlar men kom ihåg att vi är intresserade av det som kan kopplas till 

arbetslöshet och skriv inget som inkräktar på Din integritet. Självklart är alla uppgifter 

konfidentiella och Du är även anonym. 

 

Tack för att Du ställer upp! Camilla & Sadrina 

 

• Hur har Du klarat av dina basala utgifter? (Mat, bostad, kläder etc.) 

• Vad har Du själv gjort för att förändra Din livssituation? 

• Vad har motiverat Dig för att förändra Din livssituation? 

• Vad har hindrat Dig från att förändra Din livssituation? 

• Aktiverar Du Dig i något? (Arbetsmarknadsprogram, sport, etc) 

• Hur upplever Du Din kontakt och den hjälp Du får av arbetsförmedlingen? 

 

 

 

 

 

 



 38 

Bilaga 2 

Kompletterande frågeformulär    

Personen  

- Hur gammal är du?  

- Vad har du för utbildning?  

Arbetslös  

- Hur länge har du och varför blev du arbetslös? 

- Har du hunnit arbeta? I såna fall hur länge? 

- Vad är positivt med att ha ett arbete och att arbeta?  

- Vad är negativt med att ha ett arbete och att arbeta?  

- Vad saknar du med att ha ett arbete? 

- Vad skiljer din vardag idag från när du arbetade?  

- Vad ser du som negativt och positivt med att vara arbetslös?  

Ekonomi  

- Var får du pengar ifrån?  

- Hur betalar du dina räkningar och mat?  

- Känner du att du kan göra samma saker som personer i din omgivning eller måste du avstå 

från något på grund av din ekonomi?  

- Ger din ekonomiska situation dig några problem?  

Förknippat med arbetslöshet  

- Vad förknippar du med ordet arbetslöshet?  



 39 

- Vad får arbetslöshet dig att känna?  

Arbete  

- Är du beredd att ta vilket arbete som helst eller känner du att du kan vara lite kräsen? 

Motivera ditt svar  

- Skulle du kunna flytta till annan ort för att få ett arbete?  

- Varför vill du ha ett arbete?  

Framtidssyn  

- Hur ser du på din framtid?  

- Vad kan vara bättre i framtiden än vad det är just nu?  

- Hur skulle du vilja att din framtid ser ut?  

Mirakelfråga: I morgon är dagen då du får ditt drömjobb.  

- Vad är det för arbete?  

- Vad gör just det till ditt drömjobb?  

- Vad skulle detta arbete medföra för dig som person, ditt liv och din syn på framtiden?  

 


