
1 
 

 

 

Arbetslöshetens exkludering 

 – En studie om arbetslöshet och oro bland unga i Umeå 

  

 

 

 

Theodor Bürki, William Jonsson 

 

 

Sociologiska institutionen 

Kandidatuppsats, 15 HP 

HT 2016 



2 
 

Abstract 

This essay focuses on how young adults in Umeå perceive and cope with their loose 

connections to the labour market. The essay is written in line with the research project Except 

and is a qualitative study. We have used a snowball sample and semi-structured interviews 

based on five individuals, three men and two women. The purpose has been to reach an 

understanding of how they experience and cope with their loose connections to the labour 

market. The method we have used as part of the essay is a thematic analysis which we 

interpret using Anthony Giddens theory of structuration as well Michel Foucault theory of 

power and discipline. The study shows that our informants experienced mental illness as well 

as social exclusion as a result of their loose connection to the labour market. The study also 

show a strong power difference between individual and institution where the individual’s own 

ideas and initiative were inferior to the institution. 

Sammanfattning 

Denna uppsats avhandlar hur ungdomar i Umeå ser på och hanterar sin lösa koppling till 

arbetsmarknaden. Uppsatsen skrivs i linje med forskningsprojektet Except och är av kvalitativ 

karaktär. Vi har använt oss av ett snöbollsurval och semi strukturerade intervjuer för att samla 

in empiri från fem individer, tre män och 2 kvinnor. Syftet har varit att nå förståelse för hur de 

upplever och hanterar sin situation och lösa kopplingar till arbetsmarknaden. Den metod som 

använts inom ramen för arbetet är en tematisk analys som tolkas utifrån Anthony Giddens 

struktureringsteori samt Michel Foucaults teorier om makt och disciplin. Uppsatsen har visat 

på att studiens informanter upplever psykisk ohälsa och social exkludering på grund av deras 

lösa kopplingar till arbetsmarknaden. Uppsatsen har även visat på en påtaglig maktskillnad 

där individens egna initiativ blev underordnade rådande strukturer. 
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1. Inledning 

Sedan 1990-talet har en aktiv arbetsmarknadspolitik varit dominerande i Europa (Bengtsson, 

2012, 22). Det innebär att statliga insatser har varit riktade mot individen för att öka  dennes 

konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Utbildningar i relation till arbetsmarknadens behov och 

subventionerade anställningar är exempel på aktiva åtgärder som använts för att minska 

arbetslösheten i Europa (Bengtsson, 2012, 22). Premissen för en aktiv arbetsmarknadspolitik 

är att den som vill ha hjälp av staten under sin arbetslöshet – exempelvis med ekonomisk 

stöttning – behöver visa ett personligt engagemang i strävan mot ett arbete (Bengtsson, 2012, 

22). Att som stat använda aktiva åtgärder i sin arbetsmarknadspolitik blev vanligare i Europa 

efter Berlinmurens fall 1989 då en massarbetslöshet bredde ut sig över kontinenten. Sedan 

dess har det varit en populär politisk strategi för att öka det individuella ansvaret i processen 

mot ett arbete, trots att den visat sig ineffektiv bland ungdomar (Hardoy, 2005, 425-426; 

Kluve, 2006, 2, 26). 

                  Detta stärks av forskning från Norge, som visar att anställnings-, yrkesinriktade- 

och traineeprogram rentav kunde ha en negativ effekt på chansen för unga att få ett jobb 

(Hardoy, 2005, 431, 916). Dock argumenterar författaren för att ovan nämnda program också 

kan ha sociala fördelar för individen, som exempelvis ett socialt nätverk och en stärkt 

självbild,  något som annars är nära kopplat till arbete (Hardoy, 2005, 454). Även Sverige 

använder en delvis aktiv arbetsmarknadspolitik. Det ställs alltså höga krav på den enskildes 

deltagande i processen mot en sysselsättning för att erhålla ett stöd av staten (Bengtsson, 

2012, 30). Anna Angelin (2009, 235-37) har undersökt hur kraven upplevs bland unga vuxna 

och konstaterar att hopplöshet och frustration är vanligt förekommande (Angelin, 2009, 159). 

                  Att uppleva hopplöshet i kombination med vanmakt över situationen kan leda 

till social exkludering då unga vuxna tenderar att tappa hoppet (Angelin, 2009, 170). 

Forskningsprojektet Except, vilket denna uppsats skrivs i linje med, ämnar att studera 

ungdomsarbetslöshet. I vår uppsats kompletterar vi projektet med att söka förståelse för hur 

negativa känslor, likt de Angelin (2009, 159) beskriver, uppkommer och hur ungdomar 

hanterar situationen. Aktiv arbetsmarknadspolitik har som vi tidigare nämnde visat sig 

ineffektiv vad gäller att få ungdomar i arbete. För att komplettera forskningsprojektet Except 

vill vi därför undersöka hur olika förväntningar och krav med koppling till arbetslivet upplevs 

av ett antal unga individer med lösa kopplingar till arbetsmarknaden i Umeå. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att studera hur fem ungdomar i Umeå upplever sin lösa koppling till 

arbetsmarknaden, hur den påverkar dem och hur de hanterar sin arbetslöshet. Samtliga har 

varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen. 

 

Syftet ska uppnås genom att besvara följande frågeställningar: 

 

 Hur upplever informanten sin situation? 

 Hur beskriver informanten att det egna aktörskapet påverkas av arbetslösheten? 

 Hur påverkas informantens självbild av arbetslösheten? 

1.2 Projektet Except 

Vår kandidatexamen skrivs i linje med det EU-finansierade forskningsprojektet Except, som 

genomförs av forskare från Estland, Bulgarien, Italien, Tyskland, Polen, Sverige, 

Storbritannien och Ukraina (Except, 2016). Bakgrunden till projektet är att arbetslöshet bland 

ungdomar i Europa har brett ut sig vilket kan leda till negativa effekter i form av social 

exkludering och fattigdom (Except, 2016). Projektet har därför till syfte att studera 

ungdomsarbetslöshet och osäkerhet i relation till arbetsmarknaden för att komma fram till 

åtgärder som kan hjälpa beslutsfattare inom EU att på sikt lösa problemet (Except, 2016). 
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2. Bakgrund 

För att förstå den arbetsmarknadspolitik som råder i Sverige idag, och de åtgärder som 

används, är en introduktion till hur politiken utvecklats fördelaktig. Man bör även förstå 

relationen mellan staten och arbetsmarknaden för att förstå hur aktiva åtgärder är tänkta att 

fungera, vilket vi redogör för nedan. 

2.1 Arbetsmarknadspolitisk historia 

Sedan 1940-talet har Sverige haft en delvis aktiv arbetsmarknadspolitik, vilket innebär att den 

som är arbetslös måste visa engagemang för att erhålla stöd från staten (Bengtsson, 2012, 21). 

Det kan innebära att individen måste delta i en arbetsmarknadsutbildning eller praktisera på 

en arbetsplats för att öka sina chanser på arbetsmarknaden (Bengtsson, 2012, 22). Syftet med 

en aktiv arbetsmarknadspolitik är att inkludera den som söker jobb i processen så att denne 

inte blir passiv och riskerar att falla in i en så kallad “bidragskultur”. För det finns 

övergripande metoder (Bengtsson, 2012, 22): 

 

 Offensiva åtgärder fokuserar på individen genom exempelvis utbildningar och 

praktikplatser. 

 Defensiva åtgärder har till uppgift att påverka samhällets strukturer och skyddsnät 

genom exempelvis lägre ekonomisk ersättning och utökad byråkratisk kontroll. 

 

Offensiva åtgärder går alltså ut på att förbättra individens kompetenser så denne blir mer 

konkurrenskraftig på en arbetsmarknad (Bengtsson, 2012, 22) medan defensiva åtgärder har 

till uppgift att fokusera på den sociala tillvaron som följer vid arbetslöshet, och så öka 

individens motivation till att skaffa ett arbete via åtstramningar (Bengtsson, 2012, 22). 

                  I och med finanskrisen 1991 kom arbetsmarknadspolitiken att förskjutas mot en 

mer defensiv politik. För att få in mer kapital till statskassan höjdes skatterna generellt och 

arbetslöshetsersättning sänktes till 80 procent av den tidigare nivån. När krisen var över mot 

slutet av 1990-talet fortsatte regeringen med offensiva åtgärder för att Sverige skulle bli ett 

”kunskapssamhälle” i vilket individer konkurrerade med varandra på basis av utbildning 

(Bengtsson, 2012, 30). År 2006 fick Sverige en borgerlig alliansregering som införde en mer 

defensiv arbetsmarknadspolitik för att minska den “bidragskultur” som de menade hade vuxit 

fram. Det resulterade i att ju längre tid man var arbetslös desto lägre ersättning, ned till 65 

procent av den arbetslöses tidigare arbetslöshetsersättning (Bengtsson, 2012, 29). 
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2.2 Arbetsmarknadspolitik i dag 

I dag har Sverige en politik där både offensiva och defensiva åtgärder vidtas (Bengtsson, 

2012, 31-32). Den primära mötesplatsen för arbetstagare och arbetsgivare är den statliga 

Arbetsförmedlingen, där offensiva åtgärder dominerar (Forslund & Vikström 2011, 25-32). 

Dessa åtgärder är som vi nämnde i inledningen olika arbetsmarknadspolitiskt program som 

exempelvis erbjuder olika utbildningar och praktikplatser. Sibbmark (2014, 15) beskriver 

programmen som “projekt skapade i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och olika aktörer 

på arbetsmarknaden, för att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete”. 

För att kunna ta del av dessa åtgärder gäller att individen aktivt visar ett engagemang i 

processen mot ett arbete. Individen måste bland annat redovisa sökta jobb och närvara på 

obligatoriska möten. Om inte, uteblir den ekonomiska ersättningen (Försäkringskassan, 2016, 

5), vilket enligt Ulmestig (2013, 26) är en maktstrategi från statens sida, vilket vi utvecklar i 

vårt avsnitt gällande tidigare forskning. 
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3. Tidigare forskning 

Nedan redovisar vi tidigare forskning som problematiserar upplevelsen av att som ung vuxen 

ha lösa kopplingar till arbetsmarknaden i Sverige. 

3.1 Social exkludering 

World Health Organization (2016) definierar social exklusion som en flerdimensionell, 

dynamisk process som framkommer genom en ojämlik maktfördelning. Den verkar inom 

ekonomiska, sociala, politiska samt kulturella dimensioner och kan påverka samhället på 

såväl mikro- som makronivå. Social exklusion är direkt kopplat till människors välmående, 

där den som upplever social exklusion mår sämre än den som inte gör det (World Health 

Organization, 2016). En starkt bidragande orsak till detta är att den exkluderade individen inte 

har resurser nog för att förändra sin sociala situation likt den socialt inkluderade har. 

Arbetslöshet är ett tillstånd som kan leda individer in i ett tillstånd av både objektiv och 

subjektiv social exkludering.Social exkludering har undersökts bland annat i relation till ett 

begränsat aktörskap vilket vi kommer utveckla nedan. 

3.2 Begränsat aktörskap 

Begreppet aktörskap är likt social exkludering relaterat till individens möjlighet att påverka 

sina sociala omständigheter (Angelin, 2009, 243-44). Forskning om arbetslöshet bland 

ungdomar visar att det finns en distinktion mellan viljan att påverka omständigheterna och 

den upplevda möjligheten att kunna göra det. Vad gäller möjligheten är den begränsad medan 

viljan är stark (Angelin, 2009, 164). En orsak till upplevd begränsning uppges vara de knappa 

ekonomiska resurser som unga arbetslösa i regel besitter medan en annan orsak är de 

inskränkningar avseende självbestämmande som individen upplever i relation till staten, och 

de krav som ställs på dem i och med en offensiv arbetsmarknadspolitik (Angelin, 2009, 243). 

Känslan av att vara begränsad i sina handlingar kan alltså relateras till bristande förfogande 

över resurser, som pengar och erfarenhet och kompetens. Känslan av maktlöshet kan resultera 

i att arbetslösa ungdomar upplever sitt förhållande till staten som negativt, då de upplever att 

värden som respekt och jämlikhet inte efterföljs (Angelin, 2009, 166). Enligt Angelin (2009, 

166) bidrar det till att “människobehandlande organisationer inte sällan […] bidrar till 

upplevelser av kränkning, skam och förödmjukelse hos sina klienter”. Detta är en upplevelse 

som vi ämnar att undersöka under vårt uppsatsarbete, för att få svar på hur våra informanter 

upplever sin situation. 
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3.3 Dubbla vanmaktens logik 

Vanmakt är ett mångfacetterat begrepp som syftar till maktlöshet i varierande form och grad. 

Angelin (2009, 233, 236, 243) beskriver begreppet som en samverkan mellan objektiva och 

subjektiva begränsningar. Hon delar upp vanmakten i två primära former: 

 

 Yttre faktorer är objektiva begränsningar för att lösa ett problem. Det kan exempelvis 

handla om att inte besitta en viss kompetens eller behörighet. 

 Inre faktorer är upplevelser av inskränkningar i den personliga integriteten. Ofta 

uppstår denna vanmakt inom sociala relationer, exempelvis mellan individen och 

Arbetsförmedlingen. 

 

Vidare utvecklar Angelin (2009, 236-237) hur det kan uppstå en interaktion mellan yttre och 

inre faktorer, och hur det då uppstår en synergi som kan bidra till ännu en negativ inverkan på 

individens handlingsförmåga: 

 

Samverkan av både faktisk och upplevd vanmakt kan bli så betungande 

att möjliga vägar ur denna livssituation kan vara mycket svåra att finna 

eller se. (Angelin, 2009, 236) 

 

Slutligen poängterar Angelin (2009, 243) att varken faktorer eller interaktioner bör förstås 

som deterministiska, det vore en förenklad bild. Varje individ måste betraktas som en aktiv 

aktör. Både yttre och inre faktorer bör därför ses som barriärer som försvårar möjligheten för 

den enskilde att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett sätt för individen att hantera olika 

begränsningar är med hjälp av så kallade coping-strategier. 

3.4 Coping-strategi 

Begreppen coping och copingstrategi är vanligt förekommande i studier gällande stress, och 

hur stress hanteras av individen som upplever den. Vi har använt oss av Lazarus och 

Folkmans definition av coping som är: att en individ kontinuerligt ändrar sitt beteende för att 

hantera inre eller yttre krav som överstiger de resurser individen har (Weman-Josefsson, 

Berggren, 2013, 64). Coping handlar alltså om processen för att hantera de krav som ställs på 

individen från samhället, eller hur individen hanterar de krav som denne ställer på sig själv. 

(Weman-Josefsson, Berggren, 2013, 64). Då intervjuerna fokuserar på att studera 

informanternas upplevelser så kommer inriktningen emotionell coping vara fördelaktig för 
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oss. Med hjälp denna inriktning studeras hur individen ändrar sitt synsätt och känslor kring ett 

stressigt event vilket de inte har någon chans och påverka annat än genom att ändra hur de 

känner kring det (Weman-Josefsson, Berggren, 2013, 65-66). på detta sätt minimerar de den 

negativa effekten som händelsen skapar hos dem  (Weman-Josefsson, Berggren, 2013, 65-66).  

 

Forskarna Wanja Astvik och Marika Melin (2013,61) har studerat hur coping-strategier 

påverkar hälsa och kvalitet i arbetet hos socialsekreterare då dessa arbetar under stressiga 

förhållanden. Astvik & Melin kommer fram till att de anställda skapar strategier för att 

kompensera med den höga arbetsbelastningen, beroende på vilken strategi personalen väljer 

så framkommer olika effekter hos dem i form av stress eller sänkt ambitionsnivå och därmed 

lägre kvalité (Astvik & Melin, 2013, 70-72).  

Genom att studera en individs coping-strategi hoppas vi få en ökad förståelse kring hur 

informanterna förhåller sig till sin situation som arbetslös 

3.5 Arbetslöshetens effekter 

Ungdomsforskning visar att när en ung individ blir arbetslös är det inte bara den ekonomiska 

aspekten som berörs. Att inte ha ett arbete är i dag nära kopplat till psykisk ohälsa på grunder 

av den stress som uppstår i och med arbetslösheten (Bell & Blanchflower, 2011, 14). Stressen 

i sin tur grundar sig i att individen med tiden blir medveten om att denne befinner sig i en 

situation som är oönskad av samhället. Därför kämpar individen ständigt för att få ett jobb – 

för att passa in. Vilket kan upplevas som stressigt (Bell & Blanchflower, 2011, 15). Konkreta 

resultat av arbetslöshet är enligt Bell och Blanchflower (2011, 15-16) depression, försämrad 

självkänsla och med tiden högre risk för självmord. Det framgår även att personer som lider 

av psykisk ohälsa på grund av sin arbetssituation tappar sin initiativförmåga och har svårare 

att hanterar motgångar. Samt att det sociala nätverket tenderar att fallera (Forsell & Dalman, 

2004, 17). 

3.6 Kritiserad  handlingsplan 

Rickard Ulmestig (2013, 25) diskuterar och problematiserar begreppet individualisering och 

hur det används vid handläggning av arbetslösa ungdomar i Sverige. Han fokuserar på 

Socialtjänsten, men menar att även Arbetsförmedlingen arbetar med handläggning på 

liknande sätt (Ulmestig, 2013, 27). Med individualisering menas att individen kan påverka sin 

situation som arbetslös i större utsträckning, genom att ha en egen kontaktperson att utforma 
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handlingsplanen tillsammans med (Ulmestig, 2013, 26). Dock bör individualisering ses som 

en typ av maktstrategi från statens sida, då det bara är i teorin som individen kan påverka. Det 

är trots allt staten – i vårt fall Arbetsförmedlingen – som är i sista hand bestämmande 

(Ulmestig, 2013, 36). Det finns alltså en påtaglig maktskillnad som är till statens favör när 

den arbetslöse individen och dennes handläggare inte kommer överens om hur de ska gå 

tillväga för att nå ett arbete. 
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4. Teoretisk tolkning 

För att tolka vår empiri har vi valt att använda Michel Foucaults teori om disciplinära tekniker 

och en variant av hans diskursbegrepp. Vi kommer även att använda Anthony Giddens 

struktureringsteori. Valet av teorier grundar dels i relation till uppsatsens syfte, dels i den 

förförståelse vi förvärvad från tidigare forskning. Samtliga teorier presenteras mer utförligt 

nedan. 

4.1 Makt och diskursbegreppet 

Vi kommer i uppsatsen att bruka begreppet makt och vill därför klargöra hur vi förhåller oss 

till det. Ett vanligt sätt att tolka makt är i form av en egenskap som kan innehas. Ur ett sådant 

perspektiv handlar makt om en uppdelning, mellan de som har en formell maktposition och 

maktmedel och de som inte har det. Foucault menar dock att det är ett snävt perspektiv på 

makt. Om man ser makt som en egenskap är risken stor att stirra sig blind på en person eller 

grupp och således förbise de maktstrukturer som finns i hela samhället. Foucault (1998, XII) 

menar att makten genomsyrar alla sociala relationer och att makten därför enbart existerar 

som aktivitet. Ett exempel på hur makt verkar i sociala relationer är genom diskurser, vilka 

enligt Foucault (Månson, 2007, 352) beskrivs som “en regelstyrd framställning av utsagor, 

begrepp och teorier som sammantagna utgör en serie av artikulerade föreställningar om 

någonting”. Vi kommer inte att använda begreppet med den dignitet som citatet manifesterar 

utan i stället som medel för att fånga in de förväntningar som individen upplever. Begreppet 

diskurs kommer alltså i vår uppsats användas i likhet med sociala förväntningar och kopplas 

samman med Anthony Giddens regler för att fånga in eventuella aspekter av makt eller icke-

makt som upplevs, vilket vi utvecklar nedan. 

4.2 Disciplinära tekniker 

Michel Foucault (1998, 214-215) beskriver hur disciplin i ett modernt samhälle är nära 

kopplat till känslan av att vara övervakad. Att individen ständigt granskas av omgivningen 

och belönas när den agerar normativt, medan den vid avvikelser bestraffas (Foucault, 1998, 

210-211). Mot detta menar Foucault att den moderna människan lever i ett generaliserat 

fängelse där varje individ granskar andra samtidigt som denne i sin tur blir granskad av andra 

(Månson, 2007, 359). Teorin har sin grund i en liknelse av ett panoptikon, ett cirkulärt 

fängelse där kroppar straffades för begångna brott (Foucault, 1998, 229). Då vakten alltid 

kunde se fången i dennes cell från detta panoptikon, medan fången aldrig kunde se 
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fängelsevakten, infann sig en känsla hos fången av att alltid vara iakttagen av maktens öga, 

även om ingen faktiskt iakttog fången. Därför uppvisade den nu fångade människan ständigt 

ett önskvärt beteende för att undvika en eventuell bestraffning. I en samhällelig kontext 

återspeglas ovan presenterade liknelse i de normer som råder. Enligt Foucault (1998, 215) 

sker det främst via belöning; ett kvitto på att du gjort rätt för dig, som social inkludering. 

Således blir social exkludering det neutrala läget för den som inte når upp till det normativt 

förväntade. Foucault benämner detta som disciplinära tekniker vilka kännetecknas av: 

 

 En hierarkisk översyn: Innebär dels bevakning i olika led i samhället, som poliser eller 

skiftledare på jobbet. Hierarkin visar även vilka karaktärsdrag eller kompetenser som 

är eftersträvansvärda och vice versa (Foucault, 1998, 200-201). 

 Normaliserande sanktioner: Innefattar olika varianter av straff där funktionen är att 

minska avstegen från ordningen. Förödmjukelse är kärnan i straffet som varierar från 

subtila förluster av privilegier till mer kännbara straff, som social exkludering 

(Foucault, 1998, 208-209). 

 

Foucault (1998, 223-224) redogör för hur dessa två kännetecken ständigt integreras i olika 

examensprocesser. Hur olika prov och undersökningar differentierar individer i relation till 

normen (Månson, 2007, 359). I relation till vår uppsats ser vi provet, som skapar en känsla av 

att antingen klara provet och då få vara en del av samhället eller misslyckas och bli socialt 

icke-accepterad. Syftet med det disciplinära straffet är enligt Foucault (1998, 209-210) att 

minska avstegen från ordningen och uppmuntra individer till att följa normen. Förutom att 

reproducera normer har disciplinära tekniker till uppgift att ge form åt vad som anses vara 

onormalt (2007, 359). Det är något vi ämnar att undersöka i vår empiri för att få svar på hur 

en från samhället oönskad arbetslöshet påverkar individens självbild. Speciellt i relation till att 

Foucault menar att disciplinära tekniker i högsta grad är något positivt. De måste enligt 

Foucault (1998, 224-225) förstås som en i högsta grad produktiv kraft ligger till grund för den 

vältränade militären, den ihärdige arbetaren och det kunnige skolbarnet (Foucault, 1998, 163, 

195-196). Alltså finns där en möjliggörande kraft, vilken informanterna kan tänkas känna av. 

4.3 Struktureringsteorin 

Med sin struktureringsteori utvecklar Anthony Giddens den traditionella bilden av strukturer 

som enbart något som begränsar aktören i dennes handlande. Detta gör han genom att 

överskrida åtskillnaden mellan subjektivism och objektivism. För detta presenterar Giddens 
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(1984, 8-9) tre medvetandeformer, via vilka han placerar strukturen – som tidigare beskrivits 

som en kraft bortom aktören – i aktören. De tre formerna av medvetande är: Det diskursiva, 

det omedvetna och det praktiska medvetandet (Giddens, 1984, 7). För att skapa en trygghet i 

vardagen menar Giddens (Månson, 2013, 422) att individen skapar rutiner som används för att 

strukturera upp vardagen, vilket leder till viss trygghet och kontinuitet. Detta sker primärt i 

arbetslivet. Det är i denna typ av trygghet och förutsägbarhet som Giddens menar ger de 

rutiner som han kallar för ontologisk trygghet. Giddens menar att dessa rutiner är en central 

mekanism för att individen ska må bra i ett modernt samhälle (Månson, 2013, 423). Det är 

den ontologiska tryggheten vi kommer att fokusera på i vår uppsats för att förstå hur den 

arbetslöse påverkas av situationen, då samtliga fem informanter berättat hur rutiner är något 

av det första som försvinner i och med arbetslöshet.  

 

Vi kommer dock inte endast att behandla ontologisk trygghet i termer av arbete, likt Giddens. 

Utan även i termer av den rutin som våra informanter hade under sin skolgång, innan sin 

studentexamen och arbetslöshet, som nu är icke-existerande. Vår informant Fredrik beskriver 

det som följande: 

 

När man gick i skolan hade man en viss tid att gå upp, man var där hela dagen 

och visste ungefär hur dagen skulle se ut. Så är det inte nu. När man ströjobbar 

är det osäkert och jobbigt när jobbet ringer tidigt på morgonen och väcker en 

med frågan om man kan jobba. 

– Fredrik 

 

Strukturer ska enligt Giddens ses som en sammansättning av två beståndsdelar, regler och 

resurser. Regler beskriver Giddens (1984, 19, 22) som sociala föreskrifter som uppstår i den 

vardagliga interaktionen medan resurser är aktörens kapacitet att förändra den sociala 

omgivningen. Vad gäller resurser finns två olika: 

 

 Allokativa resurser, individens kapacitet att påverka den materiella omgivningen. 

 Auktoritativa resurser, individens kapacitet att styra och kontrollera andra aktörer. 

 

Giddens menar (1984, 20-21) alltså att strukturer ger aktören regler – vilket i vår uppsats 

primärt kommer tolkas som förväntningar – och resurser som denne kan grunda sina sociala 

handlingar på för att delta i etablerade sociala praktiker på ett kompetent och självständigt 

sätt. Således är strukturer något primärt möjliggörande, enligt Giddens (1984, 21-22). När vi 
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ser på våra informanter och hur de beskriver sina liv, planer och önskningar ser vi dock 

individer som är präglade av brister i form av både allokativa och auktoritativa resurser, och 

hur resursbristen påverkar individens aktörskapet. Då resurser enligt Giddens (1984, 26-27) 

handlar om att kunna förändra den sociala omgivningen så finns där en maktaspekt, vilken vi 

också avser att undersöka med hjälp av hans teori knuten till Anna Angelin (2009) som 

behandlar upplevelsen av vanmakt inom statliga institutioner. 
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5. Metod 

I vår uppsats använder vi en kvalitativ metod för att undersöka hur fem ungdomar i Umeå 

upplever sin lösa koppling till arbetsmarknaden, hur den påverkar dem och hur de förhåller 

sig till den. Vi väljer att använda en kvalitativ metod för att vi främst söker förståelse, för att 

via den förvärvade förståelsen kunna erbjuda en tänkbar förklaring utifrån våra 

frågeställningar. John W Creswell (2012, 89-90) menar att kvalitativa metoder lämpar sig väl 

när studieobjektet omges av komplexitet och när forskare vill nå en upplevelse, en erfarenhet 

eller en känsla. Vi anser att syftet med vår studie stämmer väl in på vad Creswell sätter ord 

på. För att samla in djupgående och detaljerad empiri, vilket enligt Creswell (2012, 84-85) är 

nödvändigt vid en kvalitativ studie, har vi valt att använda en semi-strukturerad intervju som 

metod för att samla in vår data, vilket vi utvecklar med under rubriken 5.4 Intervjumetodik. 

5.1 Metodologisk avgränsning 

Då tiden för vår uppsats varit begränsad bestämde vi oss till en början för att intervjua sex 

informanter. Dock hade vi svårt att hitta vår sista respondent, vilket ledde till att vi bestämde 

oss för att använda empiri från de fem som vi redan intervjuat för att spara tid. Den risk som 

följer på det låga antalet intervjuade är att trovärdigheten i vår analys är lägre än om vi använt 

oss av fler informanter. 

Vi valde även att avgränsa oss geografiskt till Umeå, vilket främst grundade sig i att vi 

här har ett socialt nätverk av vänner som kunnat hjälpa oss hitta informanter. Informanternas 

ålder och utbildningsnivå är även två avgränsningar vi valt att göra, vilket vi utvecklar nedan. 

5.2 Urval och datainsamling 

Vi har använt ett målinriktat urval, vilket innebär att uppsatsens informanter valts ut aktivt 

efter vissa kriterier. Detta för att varje individ ska vara relevant i relation till uppsatsens syfte 

(Bryman, 2011, 434). De urvalskriterier som vi använt oss av är: 

 

 Att respondentens ålder ska vara mellan 20 och 30 år. 

 Att respondenten ska vara arbetslös vid intervjutillfället, eller varit arbetslös i över sex 

månader under år 2016. 

 Att respondenten inte ska ha studerat på en eftergymnasial nivå. Detta då vi tror att en 

högre utbildning kan påverka hur man upplever sin arbetslöshet och sina chanser på 

arbetsmarknaden. 
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För att hitta våra informanter började vi med att höra oss för bland våra vänner och bekanta 

samt på sociala medier, där Facebook var den primära portalen. Vi fick snart tag på en bekant 

till författarna vars person och situation motsvarade våra ovan presenterade kriterier. Denne 

vän blev informant i vår pilotintervju och starten på det snöbollsurval som sedan följde. Ett 

snöbollsurval innebär att man först hittar en person som passar för studien, för att sedan fråga 

om den personen kan leda en vidare till fler informanter som befinner sig i en liknande 

situation (Bryman, 2011, 434). Valet av ett snöbollsurval grundade sig i en upplevd svårighet 

gällande att hitta informanter på annat vis. 

5.3 Intervjumetodik 

Då vår kandidat uppsats skrivs i linje med forskningsprojektet Except har en intervjuguide 

redan skapats utifrån projektets övergripande syfte och mål. Vi har använt den givna 

intervjuguiden som semistrukturerad utgångspunkt. Genom att vi använder en semi-

strukturerad intervjumetod har vi haft möjlighet att fördjupa vissa frågor, ställa följdfrågor 

och be informanten exemplifiera eller utveckla vilket lett till godare förståelse för en komplex 

situation (Bryman, 2011, 415). När vi frångått intervjuguiden, har vi varit noga med att inte 

ställa ledande frågor som kan tänkas påverka informanternas svar (Bryman, 2011, 252-253). 

Samtliga fem intervjuer har utförts genom att vi har träffat samtliga informanter fysiskt. Vi 

valde att träffa våra informanter i person då Annika Lantz (2013, 85-86) menar att det är det 

mest effektiva sättet att nå rik information, då det går att fånga in uttryck som inte kommer 

muntligt. Nedan följer några av de mest centrala frågorna bakom vår empiri: 

 

 Hur har arbetslösheten påverkat ditt liv? Din vardag och ditt välmående? 

 Hur har du hanterat situationen (arbetslösheten)? 

 Vad innebär självständighet eller oberoende för dig? 

 Hur känner du kring dessa levnadsförhållanden? 

 

5.4 Bearbetning av data 

Den teoretiska kärnan i tematisk analys är att identifiera, analysera och slutligen rapportera 

mönster i ett större datamaterial (Braun, Clarke, 2006, 6). Det sker primärt genom att man i en 

process går mellan teori och empiri för att skapa koder, som leder till kategorier och slutligen 

övergripande teman (Braun, Clarke, 2006, 12). Till sist rapporterar man vad varje tema 
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innebär och hur de hänger samman. Nedan utvecklar vi hur vi har arbetat med vårt 

datamaterial. Efter varje avklarad intervju transkriberade vi våra inspelningar och eventuella 

noteringar gällande kroppsspråk. Vi läste sedan igenom varje transkribering var för sig, för att 

bekanta oss med materialet och började då även att koda intervjuerna initialt för att börja 

sortera vår empiri (2006, 16,18-19). Sedan gjorde vi nästa intervju och upprepade den ovan 

presenterade proceduren till dess att samtliga intervjuer var genomförda och initialt kodade. 

Först då övergick vi till vad Braun och Clarke (2006, 19-20) benämner som fas tre, vilket är 

att börja tematisera koderna. I arbetet med teman fokuserade vi på vad varje kod faktiskt 

ringade in, och hur de olika koderna kunde hänga samman i relation till vårt syfte och 

teoretiska ramverk. Genom att sakta förfina våra koder, genom att läsa de transkriberade 

intervjuerna om och om igen, växte kategorier fram. De kategorier vi fick fram var följande, 

med centrala koder inom parentes: Välmående (självförtroende, oro och deppig), 

copingstrategi (självdistraktion, hoppfull och arbetsfri), självbild (en i mängden och 

otillräcklig), individualitet (boende, ansvar och ekonomi), sociala relationer (vanmakt, 

initiativ och kontaktnät), objektiva strukturer (föräldrar, kompisar och press), subjektiva 

strukturer (partner, rutiner och självständighet), perspektiv på staten (beroendeställning 

och seg process). 

 

För fullständigt kodschema, se bilaga 1. 

 

Nästa steg i enlighet med Braun och Clarkes instruktioner (2006, 20-21) var för oss att förfina 

de kategorier vi hade skapat. Detta gjorde vi genom att försöka nå teoretisk mättnad, vilket 

innebär att varje kategori ska vara noga granskad utifrån dess koder och i relation till vald 

teori (2006, 22-23). För att säkerställa en teoretisk mättnad återvände vi till våra 

transkriberade intervjuer, jämförde koder, jämförde kategorier, för att slutligen landa i att 

vissa kategorier hade en gemensam nämnare som kom att bli de slutliga teman som används i 

uppsatsens analys. Den sista fasen i tematisk analys handlar om att ge varje tema ett namn 

som är representativt och fångar essensen (2006, 22-23). I analysen är det slutligen dessa 

teman vi kommer att referera till, med kategorier inom parentes: Förväntningar (objektiva 

strukturer, subjektiva strukturer och perspektiv på staten), aktörskap (självbild, individualitet 

och sociala relationer) och hälsa (välmående och copingstrategi). 

                  Vi valde att avgränsa oss till de tre ovan presenterade teman för att vi dels såg 

dem som centrala via kodningsprocessen, dels för att vi delade en uppfattning och slutsats om 

att de trots allt var essensen i det som våra informanter beskrev. Det var inte som så att 
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samtliga fem informanter beskrev det ordagrant, men alltid mellan raderna. Vi såg även hur 

det fanns en samverkan mellan de teman vi slutligen valde. 

5.5 Etiska övervägande 

I vår studie har vi använt oss utav de grundläggande etiska principer som gäller inom 

humanistisk-vetenskaplig forskning. De är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, 131). I samband med att 

uppsatsens informanter tackade ja till en medverkan så uttryckte samtliga explicit att det var 

okej att deras intervjusvar sedan användes i denna uppsats. De har även skrivit under ett 

samtyckesformulär vilket var ett krav från forskningsprojektet Except, vilket vår uppsats 

skrivs i linje med. För att försäkra att konfidentialitetskravet tillgodoses har vi kodat våra 

informanter så att ett alias tilldelas var och en. Bakom varje alias finns fullständiga 

personuppgifter vilka hålls bortom samtliga förutom Theodor Bürki, William Jonsson samt 

vår handledare Eva Sundström. 

5.6 Uppsatsens informanter 

Nedan presenteras uppsatsens deltagare med de fiktiva namn vi givit dem. 

 

 Niclas är i övre 20-årsåldern och bor i ett kollektiv med två jämnåriga vänner i Umeå. 

Han har varit arbetslös majoriteten av år 2016 och har en avslutad gymnasieutbildning 

med inriktning mot fordon – godkända slutbetyg. 

 Jacob är i lägre 20-årsåldern och bor hos sin mor i Umeå. Han har varit arbetslös sedan 

han tog studenten från en gymnasieskola med inriktning mot media och 

kommunikation – godkända slutbetyg. 

 Fredrik är i lägre 20-årsåldern och bor hos sin mor i Umeå. Han har vid 

intervjutillfället ett jobb på en matvarubutik men har under 2016 varit arbetslös mer än 

sex månader. Han har en avslutad gymnasieutbildning med inriktning mot 

samhällskunskap – godkända slutbetyg. 

 Signe är i lägre 20-årsåldern och bor en egen lägenhet i Umeå. Hon har till och från 

varit arbetslös sedan studenten och är det vid intervjutillfället. Hon har avslutat en 

treårig gymnasieutbildning med inriktning mot handels – inte godkända slutbetyg. 
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 Rebecka är i lägre 20-årsåldern och bor i en egen lägenhet i Umeå. Hon har varit 

arbetslös under år 2016. Hon har avslutat en treårig gymnasieutbildning med 

inriktning mot teater – godkända slutbetyg. 

5.7 Validitet och reliabilitet 

 

Vad gäller intern validitet avser det att undersöka huruvida vår uppsats har begreppsvaliditet, 

reliabilitet och korrekta samband mellan de orsaker som presenteras (Bryman, 2011, 50, 352). 

Då vi nu gör en kvalitativ uppsats är begreppen inte lika applicerbara, men vi vill ändå beröra 

dem för att visa hur vi tänker i relation till dem. För att nå hög begreppsvaliditet granskade vi 

vårt intervjuschema så det kunde ge oss rik information i relation till vårt syfte, men även 

kopplingen mellan observationer och teori. Reliabiliteten går dock att diskutera, då vårt urval 

är så pass litet tror vi att fler informanter skulle kunna ge ett mer varierat och fördjupat 

resultat. Att mäta samband i en kvalitativ uppsats upplever vi som komplicerat. Vi har tolkat 

sambandet som kopplingen mellan teori och empiri, och att ett starkt samband är när 

kopplingen är klar och tydlig så att uppsatsens läsare förstår hur vi har tänkt, från kodning till 

slutsats. 

5.8 Metoddiskussion 

Att frågorna i intervjuschemat vi använt oss utav är formulerade av individer som befinner sig 

på en hög akademisk nivå ser vi som en fördel för uppsatsen, då det stärker vår validitet. Dock 

har vi gått miste om värdefull kunskap gällande att formulera frågor på egen hand. 

Vi var till en början intresserade av att använda oss utav en genusteori i vår analys. 

Dock ansåg vi att det inte var görligt då vårt urval av informanter blev så pass litet. Något som 

var till uppsatsens nackdel, menar vi. I relation till syftet tror vi att semi-strukturerade 

intervjuer varit den korrekta metoden för att samla in empiri. Metoden har givit oss en 

grundsäkerhet i fasta, välformulerade frågor samtidigt som vi haft möjligheten att fördjupa oss 

i intressanta utsagor genom följdfrågor som fördjupat vår förståelse för respondentens 

situation. Varför vi valde att använda en tematisk analys var för att den på ett effektivt sätt 

kan utröna mönster i vår empiri (Bryman, 2011, 528). Vi fick även känslan av att metoden var 

tidseffektiv, vilket vår handledare bekräftade. Om det var den bäst lämpade metoden är svårt 

att säga, men den hjälpte oss att besvara frågeställningarna på ett tillfredsställande sätt. Vi 

hade från början tänkt använda oss av Grounded Theory för att få ett mer explorativt 

angreppssätt, men valde bort det på grund av tidsbrist. Vad gäller tillvägagångssättet i vår 
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tematiska analys följde vi de instruktioner som Braun & Clarke (2006) ger angående tematisk 

analys till punkt och pricka. Varför vi valt att lägga ett citat där det ligger i analysen har inte 

varit lika lätt som vi trodde när vi började med arbetet. Då samtliga teman som inkluderas i 

vår analys är nära sammankopplade kan vissa av citaten anses passande under olika teman – 

det finns ingen distinkt gräns för vart ett citat passar in och inte. Ett citat kan i vissa fall alltså 

upplevas som malplacerat då det kan tolkas både som en del av exempelvis tema aktörskap 

och välmående. Vi har därför i vissa fall försökt motivera dessa citat i analysen utifrån hur vi 

tolkar det. 
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6. Analys och resultat 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur fem ungdomar i Umeå upplever sin lösa koppling 

till arbetsmarknaden, hur den påverkar dem och hur de förhåller sig till den. Nedan följer en 

analys som i tur och ordning avhandlar våra tre teman. Vi kommer genomgående koppla varje 

tema till teori och tidigare forskning för att i löpande text presentera vad vi tolkar som 

resultat. 

6.1 Välmående 

Under intervjuprocessen kunde vi notera att majoriteten av våra informanter var medvetna om 

de effekter som arbetslöshet kunde ha, som depression och upplevd oro (Bell & Blanchflower, 

2011, 15). Det visade sig att graden av negativa effekter av arbetslöshet varierade bland 

informanterna, men samtliga kände av den. Medan någon kände stark depression beskrev 

någon det som att vara uttråkad. Studiens informanter menade att när de skickade in en drös 

jobbansökningar, eller blev kallade till arbetsintervjuer, utan resultat blev de ledsna och 

nedslagna. De tappade då även sin motivation till att fortsätta söka efter ett arbete. 

 

Det är klart att man känner sig deppig efter att ha sökt, sökt och sökt 

jobb och ändå inte fått något arbete. 

- Signe 

 

Citatet sammanfattar den frustration som fanns bland uppsatsens informanter. De menade att 

det efter bara en kort stund kändes hopplöst, vilket ledde till att både motivationen och det 

sociala livet påverkades negativt. Att vid upprepade tillfällen bli nekad jobb som de sökte fick 

effekten av ett sämre självförtroende, sämre välmående och med tiden depression, enligt deras 

egna utlåtande. En central del i den negativa effekten var den uteblivna responsen från 

arbetsgivare. 

De resultat vi kunnat se stämmer till stor del överens med de resultat som tidigare 

forskning påvisat. David Bell och David Blanchflower (2011, 14) konstaterar att arbetslösa 

personer lider av psykisk ohälsa i större utsträckning än de som har ett arbete. Deras psykiska 

ohälsa ledde ofta till att deras förmåga till att ta initiativ blev sämre, vilket gjorde att ju längre 

man varit arbetslös desto svårare var det att ta sig ur situationen. 

Liknande tendenser har gått att se i vår empiri, vilket gör att vi drar liknande slutsats 

om att individens välmående är nära sammankopplat till den stress som grundar sig i 
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avsaknaden av ett arbete. Vissa förklaringar har sin grund i de materiella begränsningar som 

finns som ekonomi och bostad, medan andra är sociala påfrestningar som står i relation till 

normen. 

 

När man söker jobb så är det mycket att man måste visa sig på sin 

absoluta topp, man måste vara sitt bästa jag och lite till, vrida på orden 

lite och sen skickar man in kanske 40, 50, 60, 70 såna ansökningar. 

- Rebecka 

 

För att förstå – och således kunna förklara – hur samhället utövar en makt mot individen i och 

med sociala relationer har vi vänt oss till Foucault och hans teori gällande disciplinära 

tekniker. De sanktioner som framkommer när uppsatsens informanter brutit mot normen, då 

de inte har ett arbete, är de den sociala exkludering de upplevt. Under tiden som arbetslös 

känner sig den arbetslöse som utanför samhället då denne inte följer det som är socialt 

acceptabelt och inkluderande. 

 

När jag var arbetslös var jag bara en person ungefär, jag var inte riktigt 

en del i samhället på samma sätt. Nu kan jag faktiskt bidra, kan betala 

tillbaka faktiskt. 

- Fredrik 

 

Sociala krav som att söka ett visst antal jobb för att erhålla en ekonomisk ersättning blir enligt 

Foucault (1998, 210-211) en disciplinär teknik där individen försöker ta sig tillbaka till in i 

ordningen, för att nå en belöning som finns i och med acceptansen – inkludering. Jobbet kan 

ses som en del av den examen som Foucault benämner som avgörande för att sätta sitt 

normativa beteende på prov. Vi tolkar det som att om uppsatsens informanter får sin 

jobbansökan godkänd av arbetsgivaren, får de samtidigt sin ansökan om social inkludering 

godkänd av samhället. 

                  Något vi inte sett indikationer på i vår empiri är de fysiska effekterna av 

arbetslösheten, exempelvis viktminskning. Något som Bell och Blanchflower (2011,15) ser 

som en relativt vanlig följd vid arbetslöshet. En förklaring till det kan vara våra intervjufrågor 

om välmående i mer generella termer, vilket kan ha tolkats som psykiskt välmående. En 

annan förklaring kan vara vårt avgränsade underlag. Med fler informanter är ett annat resultat 

angående välmående tänkbart. 
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6.2 Att hantera arbetslösheten 

Tidigt under datainsamlingen noterade vi ett mönster av metoder bland uppsatsens 

informanter för att hantera den dötid som arbetslösheten påtvingade dem. På olika sätt 

försökte de distrahera sig via olika aktiviteter för att få dagarna att gå. Det kunde röra sig om 

mer eller mindre meningsfulla aktiviteter, huvudsaken var att dagen inte skulle stå stilla. 

 

Man sysselsätter sig med andra saker, egentligen vad som helst för att få 

tiden att gå när man inte söker jobb. 

– Signe 

 

Vi definierar ovan exemplifierade beteende – som fanns bland samtliga fem informanter – 

som en copingstrategi. Lazarus och Folkman (Weman-Josefsson & Berggren, 2013,64) menar 

att coping innebär att en individ kontinuerligt ändrar sitt beteende för att klara inre eller yttre 

krav. Samtliga informanter använde mer eller mindre omedvetet coping för att glömma 

situationen som de befann sig i; för att få komma bort från arbetslösheten gnagande måsten. 

Signe uttryckte det på följande vis: 

 

Jag sysselsätter mig med andra saker som exempelvis att gå och träna, 

spela basket och städa. Vad som helst faktiskt för att sysselsätta mig. 

– Signe 

 

Citatet ger en bild som sammanfattar samtliga intervjuer. Det varierade från att spela 

datorspel till träning till att gå ut med hunden i större utsträckning, men anledningen var 

densamma. Orsaken var att informanterna saknade rutin i sin vardag, på grund av att de inte 

hade ett jobb. Att då försöka skapa en alternativ meningsskapande verksamhet är logiskt, 

enligt Lazarus och Folkman (Weman-Josefsson & Berggren, 2013, 64). När vi kopplar 

resonemanget till Giddens struktureringsteori går det att tolka in en avsaknad av ontologisk 

trygghet. Giddens (Månson, 2013, 423) menar att rutiner – som annars kommer till dem 

naturligt via jobbet – skapar en känsla av kontroll, en känsla av trygghet. Effekterna blir att 

individen lättare kan hantera olika situationer som uppstår i vardagslivet, genom vetskapen 

om att vissa händelser kommer förbi likt de är planerade; trygga punkter i en annars osäker 

samtid. Copingstrategier har därmed en påtaglig inverkan på individens välmående (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013, 64). En av våra informanter valde att se positivt på sin 
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arbetslöshet och benämnde det som arbetsfri istället för arbetslös vilket skulle kunna ses som 

ännu en copingstrategi för att göra en negativ norm till något positivt. 

                  När individen skapar nya rutiner för att säkerställa en ontologiska trygghet 

måste det dock ske i enlighet med en accepterad norm, enligt Foucault (1998, 229). Om inte 

kommer de rutiner som enligt Giddens (Månson, 2013, 423) ska ger trygghet att kantas av ett 

stigma. Detta kan förklara varför våra informanter upplevde att deras sociala omgivning såg 

negativt på att de som arbetslösa valde att spela spel eller träna i stället för att söka jobb. 

Många beskrev hur de sågs på som lata från omgivningen, även om de sökte jobb på sidan av 

sina försök till att upprätthålla rutiner. 

6.3 En ofrivillig situation 

Ur ett perspektiv där aktörskap handlar om att kunna påverka de sociala omständigheter som 

omger individen blir den tudelning som tidigare presenterades påtaglig i vår empiri. Angelin 

(2009, 164) beskrev det som att viljan om förändring var stark bland unga arbetslösa medan 

den faktiska möjligheten till förändring upplevdes som begränsad. Samtliga fem informanter 

som vi har intervjuat under arbetet med den här uppsatsen har vittnat om liknande känslor. 

 

Jag har börjat gå till min psykolog igen, som jag tidigare gick till för 

stressrelaterad ångest. Det känns som att jag behöver det stödet för att 

hantera min livssituation som uppenbarligen är ett problem, men ett 

problem som inte går att göra något åt eftersom det inte är jag själv som 

satt mig i den situationen eller vad jag ska säga. 

– Rebecka 

 

Att inte själv ha orsakat situationen som nu är vardag var en vanligt återkommande utsaga, 

eller copingsstrategi, bland informanterna. Känslan som beskrevs var att det vid en given 

tidpunkt i livet är ett lönearbete som krävs för att som ung fortsätta utvecklingen mot att bli 

vuxen, och bli socialt accepterad. Enligt våra informanter ägde brytningen rum strax efter 

avslutat gymnasium, då man antingen klarade det – att ta steget ut i vuxenlivet – eller inte 

klarade det. Precis som Angelin (2009, 235-37) kunde konstatera var känslor av hopplöshet 

och frustration vanligt förekommande bland våra informanter som även betonade att känslan 

av att inte duga som man är var en tärande och ständigt närvarande tanke. Antingen passade 

man in och bevisade sin duglighet i och med ett jobb eller så gjorde man det inte. 
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Alla ska vilja ha ett jobb och alla ska kämpa för att ha ett jobb. Har man 

inte ett jobb så gör man något fel. Antingen kämpar man inte hårt nog, 

also known as, man är inte värdig om man inte har ett jobb. 

– Rebecka 

 

Ovanstående citat kan tänkas manifestera vad Michel Foucault (1998, 210) benämner som 

följden av disciplinära tekniker. Under arbetet med studiens datainsamling blev det påtagligt 

hur både inre och yttre förväntningar förhöll sig till en hierarkisk ordning av vad som är rätt 

och fel i relation till normen, vilket Foucault (1998, 223) menar är en central mekanism för att 

skapa disciplin i det moderna samhället. Detta kommer vi beröra mer senare i analysen, under 

vårt sista tema: förväntningar. Foucault utvecklar sitt resonemanget och beskriver hur den 

slutliga bekräftelsen på innan- eller utanförskap tilldelas via olika examensprocesser. I vårt 

fall, med fem arbetslösa ungdomar i Umeå, var examen explicit ett jobb. En anställning var 

likt ett kvitto på att man dög, enligt uppsatsens samtliga informanter som präglats av den 

aktiva arbetsmarknadspolitiken som delvis råder i Sverige, vilket lett till att de rannsakar sig 

själva för att finna svar på varför ingen vill anställa dem. Denna rannsakan spädde på känslan 

av att inte passa in. Angelin (2009, 236) nämner hur hon i sin avhandling anade att objektiva 

och subjektiva faktorer kunde interagera med varandra, och så begränsa individens aktörskap 

ytterligare. Det är en aning som våra fem informanter bekräftar i återgivna berättelser om 

depression, dåligt självförtroende och känslan av att inte duga till. 

 

Efter att jag har skickat cv till så många ställen och alla säger: nej tack, 

vi behöver inte dig. Då känner man sig deprimerad och tänker att det 

inte lönar sig att skicka in en ansökan och i stället skiter i det nästa gång. 

– Jacob 

 

Samtliga informanter sade sig kunna arbeta med vad som helst för att komma bort från 

arbetslösheten. Men kan man tänka sig att det inte var bort från arbetslösheten de ville, utan in 

i arbete? Det må vara synonymt vid ett första skede, men Foucault (1998, 210) menar att 

belöning fungerar bättre i relation till de sociala förväntningar som finns än vad bestraffning 

gör för att minska avstegen från ordningen. Våra informanter blir alltså bestraffade genom en 

utebliven belöning – en social icke-acceptans. Ur det perspektivet visar sig en bild av att 

arbetslösa unga lever i en ständig bestraffning, vilket kan ge en tänkbar förklaring till den 

ledsamhet som studiens informanter uppvisat inför både tillvaron i stort och sina chanser på 
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arbetsmarknaden. Detta stärks även av Rickard Ulmestig (2013, 26) som just kritiserar den 

individuella handlingsplan som våra informanter har fått upprättad av Arbetsförmedlingen. 

Han menar – likt informanterna – att det i teorin skapar en bild av att kunna påverka ens 

tillvaro och strategi mot ett arbete, men att det i praktiken är Arbetsförmedlingen som har den 

slutliga makten över exempelvis beslut gällande utbildning eller praktikplats. Både Ulmestig 

och Angelin (2013, 36; 2009, 166) menar att den maktskillnad som uppstår när intressen går 

isär mellan individen och institutionen inte är till individens fördel, vilket får individen att 

känna sig både kränkt och lurad – vilket våra informanter bekräftar. 

6.4 Ett begränsat aktörskap 

En central del i upplevelsen av att inte kunna agera sitt aktörskap är de knappa ekonomiska 

resurser som studiens informanter har till sitt förfogande. Inte minst i den sociala vardagen 

Förutom något enstaka inhopp då och då är det statliga, ekonomiska stödet den enda 

inkomstkällan våra informanter har. Det gör att ingen som har ett statligt stöd är villig att gå 

miste om det, och därför underkastar sig de strukturer som omger förhållandet som arbetslös 

och bidragstagande. 

 

Det är mycket man måste göra. Man måste gå med i olika kassor och 

program för att få pengar, lämna mycket information, skicka in 

tidsrapporter om vilka jobb man sökt och liksom visa att man tar det 

seriöst. 

– Signe 

 

Ur ett poststrukturalistiskt perspektiv kan ovanstående citat tolkas som både en begränsning 

och ett möjliggörande av ett socialt handlande. Då dessa måsten reglerar hur uppsatsens 

informanter kan leva sina liv och vilka metoder de kan använda för att söka jobb så begränsas 

egna initiativ. För att nå en förklaring till detta väljer vi att låna in Giddens resurs-begrepp, 

vilket återigen för oss in på maktskillnaden som både Ulmestig och Angelin (2013, 36; 2009, 

166) poängterade. Våra informanter besitter inte auktoritativa resurser i samma utsträckning 

som en institution likt Arbetsförmedlingen vilket gör att informanterna tvingas anpassa sig till 

situationen som råder – alltså göra som de blir tillsagda att göra. Inte heller har de allokativa 

resurser nog för att lämna Arbetsförmedlingen och söka jobb på egen hand. Detta då de är i 

behov av det ekonomiska stödet som följer på att man är inskriven som arbetslös och just gör 
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som man blir tillsagd. Möjlighet till egna initiativ, trots den individuella handlingsplanen, 

upplevs därför som kraftigt begränsad bland uppsatsens informanter. 

                  Då jakten efter ett arbete tar upp en stor del av respondentens privata tid 

påverkas möjligheten att upprätthålla ett socialt liv negativt, samt att individens psykiska 

välmående försämras likt Bell och Blanchflower (2011, 14-15) poängterar i sin forskning. Vi 

har kunnat se en koppling mellan det sociala livets förfall och individens välmående, dock har 

vi inte kunnat utröna vad som är hönan och vad som är ägget. Vad gäller svårigheten med att 

stimulera ett socialt liv ser vi dock kopplingar till den uteblivna belöningen som Foucault 

(1998, 208-209) menar är en påtaglig teknik för att minska avvikelser från normen. Ur ett 

poststrukturalistiskt perspektiv möjliggör dock den ekonomiska ersättningen som följer på 

dessa måsten de små ljusglimtarna som finns i vardagen. Det kan handla om möjligheten att 

köpa ett busskort, att betala sin telefonräkning eller ta en öl med kompisarna. 

 

Mina drömmar just nu är nya kläder och den ekonomiska möjligheten 

att laga min cykel som går sönder stup i kvarten. Generellt skulle jag 

vilja kunna ha roligt oftare än vad jag har. 

– Jacob 

 

Om man dekonstruerar vad Giddens (1984, 20-21) menar är strukturer till dess beståndsdelar, 

regler och resurser, i relation till studiens aktörer, bli tesen gällande strukturer som något 

primärt möjliggörande i mångt och mycket falsifierad. Vi berörde det tidigare men tar det igen 

då vi anser att det är en central del i förståelsen för deras upplevda vanmakt i koppling till sitt 

aktörskap: Våra informanter är unga, har knapp arbetslivserfarenhet och har präglats av 

arbetslöshet under en längre tid. Således har de varken allokativa eller auktoritativa resurser 

nog för att förändra de sociala omständigheter de befinner sig i. Något som kan förklara deras 

upplevelse av att inte ha möjlighet att påverka varken Arbetsförmedlingen eller sitt eget 

privatliv. 

Förutom ekonomiska resurser var känslan av ovisshet en avgörande faktor bakom känslan att 

inte kunna utöva sitt aktörskap. Att planera saker att se fram emot var i princip omöjligt, 

vilket ledde till att tillvaron alltid kändes temporär och osäkert: 

 

Man vet aldrig hur man ska ha det eller hur mycket inkomst man 

kommer ha varje månad. Man kan aldrig liksom planera en större resa 

eller någonting eftersom att om det där telefonsamtalet kommer måste 
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jag kunna komma in på intervju eller timjobb nu på direkten eller så går 

jag miste om det. 

– Rebecka 

 

Även på en lägre abstraktionsnivå finns strukturer som den arbetslöse var tvungen att förhålla 

sig till. Likt Foucault (1998, 200-201) beskriver finns en hierarkisk ordning på olika 

samhällsplan, likt inom familjen. Känslan var att man fortfarande var ett barn trots en ålder på 

över 18 år. 

 

Man bor hos morsan som tycker att jag är lite för slarvig för att använda 

ugnen, så det får jag inte. Därför kan jag inte lära mig att baka bröd som 

jag verkligen vill. 

– Jacob 

6.5 Sociala relationer 

Vi nämnde tidigare hur det sociala livet kom att bli lidande på grund av respondentens 

arbetslöshet. I uppsatsens inledning nämnde vi även hur tidigare forskning pekade på att ett 

deltagandet i ett arbetsmarknadspolitiskt program kunde tänkas bistå med ett socialt nätverk 

och en identitet, vilket kunde stärka det sociala livet (Hardoy, 2005, 454). Något vår empiri – 

om än från ett litet urval av fem ungdomar i Umeå – motsätter sig. 

                  Studiens informanter menar att det finns två primära delar av det sociala livet 

som är särskilt präglat av arbetslösheten. Dels gäller det självständigheten, dels möjligheten 

till att upprätthålla sociala relationer – i varierande form. Enligt samtliga fem informanter var 

den dominerande känslan vad gäller deras arbetslöshet skam. En skam som grundade sig i vad 

andra skulle tänka och tycka om dem. 

 

Jag bjuder inte hem någon för jag bor fortfarande hos mina föräldrar och 

jag känner även hur jag liksom inte vill gå på fest för det känns lite tungt 

att säga att jag är så här gammal och fortfarande bor hos morsan och 

farsan när frågan kommer.                                                  

  -Jacob 

En direkt avgörande väg ut i arbetslivet var enligt studiens informanter kontakter. Det var inte 

många av de fem som hade möjliggörande kontakter, men det rådde enighet om att det inte 

var en statlig institution som ansågs vara mest effektiv att förmedla ett arbete. Att då inte, på 

grund av den skam som omger arbetslösheten – och boendesituationen, kunna stimulera det 
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sociala liv som kan leda till givande kontakter tolkar vi som begränsande. Samtidigt vill vi, 

utifrån Giddens teori om det praktiska medvetandet poängtera vissa fördelar som Hardoy 

(2005, 454) inte berör explicit. Studiens fem informanter återkommer ofta till de svårigheter 

som finns gällande att hålla rutiner som arbetslös; att gå upp på morgonen, att ha delmål med 

dagen och få en rimlig dygnsrytm att bestå över tid. Att inte omges av strukturer är enligt 

Giddens (1984, 19, 22) skadligt och leder inte sällan till ångest och känslor av otillräcklighet, 

vilket är vanligt förekommande bland våra informanter. Även om Arbetsförmedlingen eller 

annat arbetsmarknadspolitiskt program inte ger respondenten känslan av konkreta framsteg på 

vägen mot ett jobb, eller ökar dennes känsla av ett växande socialt nätverk, finns där ändå 

obligatoriska träffar och schemalagda aktiviteter som utifrån ett rutinmässigt perspektiv kan 

vara till hjälp för den enskilde vad gäller att nå en ontologisk trygghet. Det kan bidra till att 

stärka självkänslan i den osäkra tillvaron som arbetslösheten lägger grund för. Om individen 

även kommer överens med Arbetsförmedlingen eller annat arbetsmarknadspolitiskt program 

ökar självkänslan ännu mer hos den enskilde. Då menar Ulmestig (2013, 36) att känslan av att 

kunna påverka processen mot ett arbete leder till ökad motivation, vilket resulterar i att tiden 

som arbetslöshet kortas ned markant. 

Vi tolkar det därför som att det är av största vikt att motarbeta den interaktion mellan yttre 

(Konkreta, objektiva begränsningar) och inre (upplevda inskränkningar) faktorer som Angelin 

(2009, 236) menar har ännu en negativ inverkan på individens handlingsförmåga. 

 

För att nå grunden i den skam som omger boendesituationen i föräldrahemmet vill vi vända 

oss till Michel Foucault, för att tolka det egna boendet som ännu en examination. Vi tolkar då 

belöningen av att flytta till ett eget boende som en bekräftelse på att individen utvecklas mot 

vuxenlivet i enlighet med normen – individen gör alltså rätt. Och ett nödvändigt steg för att bli 

vuxen var, enligt studiens samtliga informanter, att få klippa ’livlinan’ till den trygghet som 

familjehemmet representerar i form av stabilitet, ekonomi och omsorg. 

 

Man känner att man inte blivit vuxen på samma sätt. Att man aldrig kan 

försöka få stå på egna ben så att säga, att mamma och pappa alltid finns 

där och hjälper till. 

– Fredrik 

 

Även kärleksrelationer upplevdes som långt borta i och med arbetslösheten. Fyra av fem 

informanter i vår uppsats benämnde sig själva som singlar, alltså att de vid intervjutillfället 
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inte ansåg sig leva i en relation tillsammans med en eller flera andra individer. På frågan om 

det var ett eget val eller, delvis, på grund av arbetslöshet var svaret unisont: Arbetslöshet låg 

till viss grund. Den enskilt största orsaken till detta var den ovan berörda boendesituationen, 

som således är en materiell begränsning som grundar sig i individens allokativa resurser. Den 

bild som delades av vad en vuxen relation mellan två eller flera individer innebar begränsades 

markant i och med att man bodde i familjehemmet. 

 

Om jag någonsin skulle få en tjej så känns det pinsamt att säga att ’vi 

går hem till mig och morsan’. Jag tror faktiskt tjejer i min ålder skulle se 

ned på mig då. 

– Fredrik 

 

Den materiella begränsningen samspelar alltså med en upplevd norm av vad som förväntades 

av en person i åldern 20-30 år, vilket citatet illustrerar. Återigen går det att se prov på hur den 

normaliserande makten skapar osäkerhet hos de som inte lever upp till det förväntade. Det går 

även här att se kopplingar till vad Giddens benämner som en ontologisk trygghet. Samtliga 

informanter hade tro på att ett förhållande kunde ge dem en stor glädje i livet, att det kunde 

erbjuda både rutiner och en stärkt självbild. Även om detta låg en bit fram i livet. Vi vill påstå 

att det kan återfinnas ontologisk trygghet i och med relationer – en möjliggörande struktur, 

likt vi vill påstå att det finns normativa förväntningar om tvåsamhet ur ett foucauianskt 

perspektiv. Något som majoriteten av våra informanter upplever sig står bortom. Dock 

menade den enda av studiens informanter som vid intervjutillfället hade en partner att 

arbetslösheten präglade förhållandet negativt. Detta då bidragen som hen levde på inte tillät 

paret att stimulera förhållandet som de önskade. Det var därför ofta som den osämja som 

kunde uppstå mellan paret grundade sig i just diskussioner gällande ekonomi och hur de 

skulle få ett arbete. 

6.6 Förväntningar – samhället 

Foucault (1998, 210-211) beskriver hur individens beteende ständigt granskas av 

omgivningen, och kontinuerligt bestraffas eller belönas enligt de sociala förväntningar som 

finns i samhället. Detta gör att de individer som vi har intervjuat upplever en press från 

omgivningen vad gäller att skaffa ett arbete. Det blir explicit när man studerar hur våra 

informanter pratar om de förväntningar som finns. 
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Man måste närvara på olika träffar, skicka in rapporter om vad du gör 

om dagarna och du måste skicka information om vilka jobb du sökt. Du 

måste liksom visa att du är seriös. 

– Signe 

 

Citatet exemplifierar vilka förväntningar som Signe upplever från samhället, som hon måste 

förhålla sig till. Här finns alltså en ständig bevakning, vilket Foucault (1998, 229) poängterar 

är kärnan i den normaliserande makten. Den genomsyrar hela processer i det moderna 

samhället via institutioner likt Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan som agerar 

hierarkiska övervakare. Här återfinns även ett exempel på hur makten inte innehas av i vårt 

fall en institution, utan utövas vid beslut om exempelvis ersättning eller beviljad praktikplats. 

Först då upplever individen att den är underlägsen institutionen, vilket Ulmestig (2013, 25) 

har problematiserat i sin forskning. Han menar att det är en falsk känsla av att individen har 

möjlighet att påverka sin handlingsplan, vilket kan slå hårt mot den enskilde och resultera i 

minskat förtroende gentemot staten. 

                  Förväntningar från samhället kan dock skapa rutiner, mot vilka individen vet hur 

den ska strukturera upp sin arbetslöshet. Det kan kan läsas in i ovanstående citat. Där finns 

även en koppling till Giddens (1984, 7) som menar att det i förväntningar finns en vinning för 

den utan arbete, då de kan resultera i att den arbetslöse trots sin arbetslöshet finner en 

ontologisk trygghet i återkommande möten, workshops och delmål i vardagen. 

                  Då det finns faktiska, uttalade förväntningar på den arbetslöse individen från 

staten så läggs ett större ansvar över på denne, vilket också är en sanning i vår empiri; att våra 

informanter upplevt att de inte fått det stöd de behövt. Detta är något Ulmestig (2013, 36) 

diskuterar i sin studie om individualitet där begreppet problematiseras. Han menar att 

individer blir ålagda att i större utsträckning ta hand om den byråkratiska processen men att de 

först blir kategoriserade av institutionen vilket skapar ett ojämnt maktförhållande. Detta gör 

att individen kan bli nekad resurser även om det skulle kunna hjälpa dem att få ett arbete. 

 

Jag blev erbjuden ett jobb om jag fick ta taxikort, och att då 

arbetsförmedlingen kunde betala utbildningen, det sa dem blankt nej till. 

- Fredrik 

 

Detta visar på det Ulmestig menar med behovsprövning, vilket leder till att arbetslösa delas in 

i kategorier som exempelvis långtidsarbetslösa. I citatet ovan framställs hur Fredrik tog sitt 
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ansvar för att hitta arbete. Dock var Fredrik inte i rätt kategori för att bli berättigad ersättning 

för ett taxikort. Resultatet blev att Fredrik fortsatte vara arbetslös, tappade motivationen och 

förtroendet för institutionen. Detta påminner oss om vad Angelin (2009, 236, 243) benämner 

som den dubbla vanmaktens logik; att individen underkastar sig beslut som tas av exempelvis 

Arbetsförmedlingen då individen är beroende av den ersättning som Arbetsförmedlingen 

tillhandahåller. Även Giddens (1984, 20-21) förklarar förhållandet genom de resurser som 

personen har till sitt förfogande. En arbetslös person lider av resursbrist, vilket gör att den är 

bortom möjlighet att förändra situationen och således begränsad i sitt aktörskap. 

6.7 Förväntningar – individ 

Förväntningar finns inte bara bortom individen, utan upplevs även som en inre vilja, ibland ett 

inre måste. Uppsatsens informanter menar att arbete är något självklart och att de skulle vilja 

arbeta för att då kunna bidra med något större – till samhället. Niclas beskrev det på följande 

vis: 

 

Det känns som att arbete är ett mänskligt behov, att vi måste arbeta för 

att må bra. Det blir ju bekräftat om och om igen när man arbetar. Både 

via lönen och känslan i kroppen efteråt. 

– Niclas 

 

Vi märkte hur våra informanter förväntade sig att primärt Arbetsförmedlingen skulle förse 

dem med ett arbete, snarare än agera redskap på vägen mot ett arbete. När deras förväntningar 

inte motsvarades uppfattade de Arbetsförmedlingen som en hjärtlös byråkrati som inte såg 

deras behov. 

 

Arbetsförmedlingen är opersonlig. Du kommer dit en dag och får skriva 

ett cv sen blir du tillsagd att ringa runt till lite arbetsgivare och så får du 

en ny kallelse 

– Jacob 

Upplevelsen gör att individens förväntningar inte efterlevs, vilket skapar en negativ 

inställning till hela processen mot ett arbete. Det bidrar även till att våra informanter upplevde 

mindre motivation till att lägga krut på att hitta ett arbete, vilket rimmar illa med 

beskrivningen av individuella handlingsplaner. Samtidigt stärker det den kritik som Ulmestig 
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(2013, 36) riktat mot den angående att det är en i teorin bra idé men att den inte efterföljs i 

praktiken. 

                  Våra informanter efterfrågade unisont större stöd av Arbetsförmedlingen. De 

ansåg att processen i dag är för byråkratisk, vilket går i linje med de upplevelser av begränsat 

aktörskap som Angelin (2009, 243-44) såg i sina resultat. Återigen bekräftas den kritik som 

Ulmestig (2013, 26) riktat mot den individuella handläggningen som ska öka känslan av att 

bli sedd som individ, men i realiteten inte sällan bidrar till motsatsen. 
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7. Diskussion 

Det finns en koppling mellan hälsa och arbetslöshet. Vår empiri har visat att unga med lösa 

kopplingar till arbetsmarknaden inte mår bra, enligt deras egna utsagor. Orsaken uppges vara 

den stressiga miljö som skapas av de förväntningar som finns på dem gällande att bli en del av 

samhället. Något som även tidigare forskning bekräftar. Som bekant har vi använt oss av 

Foucaults teorier för att nå den makt och de straff som följer vid ett avvikande från normen. 

Vi kan konstatera att straffet upplevs som konstant i form av social exkludering, och att det är 

först vid ett arbete som individen känner sig socialt inkluderad och således benådad. 

Vi ser samtidigt att vägen till social inkludering blir svårare och svårare ju fler avslag 

individen får på sina jobbansökningar. Något som stämmer överens med de resultat som Bell 

& Blanchflower (2011, 14-16) redovisade för i sina studier: att aldrig bli bekräftad eller få 

uppleva framsteg i processen bidrar till att motivationen försvinner successivt. Det är alltså 

viktigt att sätta in effektiva resurser för att så öka chansen till ett jobb redan i ett tidigt stadie 

av arbetslösheten. Inte först efter 90 dagar som bestämmelsen är i dag. 

                  Copingstrategier är väl använda för att tackla den situation som den arbetslöse 

befinner sig i. Det finns flera exempel i vår empiri på hur unga individer distraherar sig själva 

genom aktiviteter som inte är kopplade till arbete. Detta för att få rutiner och komma bort i 

tankarna. Dock ser vi viss problematik med hur våra informanter använder sig av coping, då 

vissa strategier inte är socialt accepterade. Därmed kan copingstrategier både hjälpa individen 

samtidigt som de utövar en strukturell kraft mot individen. Något vi anar kan försvåra vägen 

in i arbete ytterligare – de gör sig själva en björntjänst. Detta kan liknas vid ett modernt 

panoptikon, som vi beskrev i teorikapitlet: den moderna människan övervakar samma 

omgivning som denne i sin tur är övervakad av. Det framgår även hur enbart rutiner inte är 

tillräckligt för att individerna ska må bättre. Unga arbetslösa behöver integreras i samhället i 

den mån att de känner sig delaktiga och att de bidrar till något större, först då upplever de sig 

som inkluderade – vilket våra informanter bekräftade. Annars förblir självbilden att de inte är 

behövda och således är en belastning. 

I relation till inkludering ser vi vissa fördelar med arbetsmarknadspolitiska program, 

såsom praktik för att komma in i en social grupp och således uppleva att man bidrar i form av 

arbetskraft. En praktik bidrar även, eventuellt, med social stimulans i form av arbetskamrater, 

en målsättning att jobba mot och kanske viktigast – en rutin. En av informanterna uppgav att 

praktikplatser inte hade hjälpt denne att finna ett arbete, men kunde ändå se stora fördelar i 

den sociala stimulans denne fick i och med praktiken. Det resulterade i att hen för stunden 
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mådde bättre och återfick ett självförtroende. Vi konstaterar därför att det finns andra fördelar 

än bara vägen mot ett arbete med arbetspolitiska program. Dock inte fullt ut i enlighet med 

Hardoy (2005, 431, 916), men håller just praktikplatsen högt som en inkluderande mekanism. 

Vad gäller aktörskap har vår uppsats kommit fram till att livet som ung och arbetslös i 

Umeå inte kantas av social stimulans och framtidstro. Våra informanter uttrycker en påtaglig 

pessimism gentemot både sina egna chanser på arbetsmarknaden och den institution som ska 

hjälpa dem att nå ett arbete – specifikt Arbetsfördelningen. I enlighet med tidigare studier 

(Angelin, 2009; Ulmestig, 2013) stärks alltså bilden av att det ligger som ett hämmande, 

byråkratiskt skimmer över individens möjligheter till att ta egna initiativ. Processen mot ett 

arbete beskrivs som ineffektiv och orimlig i de beslut som tas angående insatser som ska öka 

individens chanser till arbete. Vilket vi ställer oss frågande till – varför får en individ avslag 

på hjälpinsats om det på andra sidan bordet finns en uttalad, konkret anställning? Detta är 

även en central del i det begränsade aktörskapet, i relation till arbetsmarknaden, som vi har 

sett: att individen är underordnad strukturen, vilket ger en förklaring till den unisona känslan 

av att uppfatta sig som “en i mängden”. Vi kan även konstatera att ju längre tid man som ung 

är involverad i statliga institutioner mot arbetslöshet, ju mindre känsla av att vara en unik 

individ upplever man. Relationen till statens institutioner mot arbetslöshet är alltså kraftigt 

villkorad trots den individuella handlingsplanen, enligt uppsatsens informanter och Ulmestig 

(2013, 25). 

                  Den övergripande bilden som framkommit är att man som ung och arbetslös i 

Umeå gör som man blir tillsagd för att man måste det, inte för att man vill eller tror att det 

kommer leda till ett arbete. Man gör det för att inte bli av med den ersättning som staten bistår 

med förutsatt att man är en aktiv arbetssökande. Alltså bekräftas även den vanmakt som 

Angelin (2009) betonar som destruktiv i sin doktorsavhandling. För att motarbeta detta ser vi 

potential i den individuella handläggningen. Ulmestig (2013, 36) riktar dock kritik mot 

begreppet individualitet i relation till handläggningen. Han menar att handläggningen i teorin 

bjuder in aktören till att påverka men att det i praktiken är strukturer som beslutar och således 

begränsar den enskildes aktörskap. Vi delar den bilden och menar att det i processen måste 

skapas en genuin plats där unga arbetslösa får sin röst hörd. Dock har vi inte i vår empiri 

kunnat utröna om det finns skillnader i hur unga män och kvinnor upplever sin möjlighet att 

påverka handlingsplanen, vilket vi gärna ser att någon undersöker i framtiden. 

                  Vad gäller förväntningar finns många, såväl subjektiva som objektiva. En 

central upplevelse som var direkt negativ var den kontroll som Arbetsförmedlingen utövade 

genom att kräva in en rapportering gällande vilka jobb den enskilde hade sökt. En känsla av 
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att vara ständigt övervakad infann sig då enligt våra informanter, vilket kan tolkas som en 

maktutövning. Vi har genomgående kunnat se att de tekniker som Arbetsförmedlingen 

använder för att hantera arbetslösa unga stämmer väl in på hur Foucault beskriver makt via 

disciplinära tekniker i det moderna samhället. Förväntningar från socialt håll fanns likaså, 

dock handlade de främst om den personliga utvecklingen likt självständighet. Att man som 

arbetslös inte är vuxen går som ett mantra i såväl föräldrahemmet som kompisgänget, vilket vi 

ser som hämmande för den personliga utvecklingen. Även subjektiva förväntningar, alltså vad 

individen förväntar sig från samhället, har visat sig vara destruktiva då de inte efterlevs.  

Vad gäller statliga institutioner mot arbetslöshet har förtroendet varit mycket lågt hos 

samtliga informanter. Dock har vi, om än mellan raderna, kunnat avläsa att de förväntningar 

som finns på Arbetsförmedlingen kan ses som felaktiga. De informanter vi har inkluderat i vår 

uppsats talade om att ”få ett jobb” av Arbetsförmedlingen snarare än att ”få stöd i processen” 

mot ett jobb vilket är en mer korrekt bild av de tjänster som tillhandahålls. 
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8. Slutsatser 

I vår uppsats har vi funnit följande. 

 

 Det finns en koppling mellan individens hälsa och lösa koppling till arbetsmarknaden. 

Orsaken tolkar vi främst som den stress och oro som upplevs i relation till 

förväntningar som finns från såväl vänner, familj och samhället. 

 De informanter vi intervjuat upplever sig socialt exkluderande på grund av sin 

arbetslöshet. 

 Den arbetslösa individen försöker motverka oro och få dagarna att gå genom att skapa 

egna rutiner, som att exempelvis träning eller datorspel. Dessa är inte alltid socialt 

accepterade vilket i sin tur kan leda till stigmatisering. 

 Samtliga informanter upplever att deras aktörskap är begränsat. De har dock inte 

möjligheten att sätta sig emot Arbetsförmedlingens regler på grund av den ekonomiska 

ersättning de tillhandahåller, trots att deras förtroende för Arbetsförmedlingen är lågt. 

Det bidrar till att informanterna upplever sina chanser på arbetsmarknaden som 

mycket små och tappar motivation. 

 Krav som ställs via offensiva åtgärder i en aktiv arbetsmarknadspolitik upplevs som 

mer hämmande än givande, då alla måsten begränsar ett socialt liv. Det finns dock 

rutinmässiga fördelar att dra från dessa, kan vi konstatera. 

 Att inte ha ett jobb försvårar möjligheten till ett eget boende, och att bo kvar i 

föräldrahemmet är inte socialt accepterat. Det hämmar sociala relationer och 

möjligheten till en kärleksrelation. 

 Det finns en stor skillnad vad gäller makt i relationen mellan individ och institution. 

Att vår informanter upplever sig som underordnade försvårar egna initiativ och således 

vägen ut i arbete. 
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Bilaga 1 

Nedan presenteras det fullständiga kodningsschemat som använts i vårt uppsatsarbete. 

TEMA KATEGORI KOD EXEMPLIFIERANDE CITAT 

Hälsa Välmående Deppig 

Meningslöshet 

Oro 

Frustration 

Stress 

Trötthet 

Icke-socialt liv 

Långtråkig 

Självförtroende 

”Man känner sig deppad efter att ha sökt och sökt jobb och ändå inte fått 

något arbete” 

”Klart man bli less när man aldrig får någon utdelning” 

”När man lämnade cv och sånt var de gångerna man kom ut. Annars satt 

man bara hemma och det blir man tokig på” 

“Allting känns som en enda stor preliminär lösning“ 

Copingstrategi Självdistraktion 

Strategilös 

Uppgivenhet 

Ovisshet 

Hoppfull 

Ambition 

Arbetsfri 

”Man sysselsätter sig med andra saker, vad som helst för att få tiden att gå” 

”Jag skulle säga arbetsfri, jag brukar spela tv-spel och få ut allt slappande ut 

kroppen” 

Aktörskap Självbild Bekräftelse 

En i mängden 

Oönskad 

Självkänsla 

Skam 

Otillräcklig 

Arbetsmarknaden 

”På praktiken mådde jag bra. Då sa kollegor och kunder att jag var trevlig 

och reko. Någon ville ha mig där” 

”Asså när man kommer dit (Arbetsförmedlingen) känner man sig inforslad i 

ett system” 

”Jag har skickat cv till flera ställen och alla säger nej tack, vi behöver inte 

en sådan som du. Då tappar jag viljan till att skicka fler jobbansökningar” 

“När man söker jobb måste man framställa sig ännu bättre än hur man 

egentligen är. Och när inte ens det räcker, vad räcker då?” 

Individualitet Konsekvenstänkande 

Boendesituation 

Ekonomi 

Missnöje 

Rädsla 

ansvar 

bestämmanderätt 

”Kunna ha en egen inkomst som man kan leva utav, kunna flytta hemifrån 

– amen liksom kunna stå på egna ben helt enkelt” 

”När man bor hemma hos mamma och pappa får man aldrig vet om man 

faktiskt skulle kunna klara sig själv” 

Sociala 

relationer 

Barndomshemmet 

Kontaktnät 

Statligt 

bidragstagande 

Ouppnåelig önskan 

Initiativ 

Begränsning 

”Jag bjuder inte hem någon för jag bor kvar hos mina föräldrar så det är 

också så att jag inte vill bjuda folk på fest eller ens gå på fest, för det känns 

tungt att säga att jag är så här gammal och fortfarande bor hemma” 

”För att hitta ett jobb kollar jag först med släktingar, sen personer jag 

känner och sist arbetsförmedlingen. Mina erfarenheter med 

arbetsförmedlingen är inte dom bästa om vi säger så” 

”Jag har sökt ett egen boende i ett år utan att fått några napp, det känns 

lönlöst” 

”Jag vill, och vet att man borde, spara pengar men det kan jag inte som det 

är nu […] önskar att jag hade körkort och bil, kunna röra mig lätt och bo 

vart jag vill” 
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”Arbetsförmedlingen hotade med att om jag inte gjorde det jag skulle så 

skulle de dra in mitt bidrag” 

Förväntningar Objektiva 

strukturer 

Föräldrar 

Kompisar 

Egen bostad 

Tjat 

Press 

Måsten 

En i mängden 

Normativ 

personlighet 

Ambitiös 

”Min pappa återkommer ofta till att han hade fyra jobb samtidigt i min 

ålder. Min mor jobbade på en krog när hon vad i min ålder” 

”Det kan bli mycket tjat när man kanske inte vet vad man vill göra. Jag vet 

inte vad jag vill göra” 

“Alla ska vilja ha ett jobb och alla ska kämpa för att ha ett jobb, och har 

man inte jobb så gör man något fel” 

Subjektiva 

strukturer 

Ansvar 

Mening 

Rutin 

Ekonomi 

Karriär 

Partner 

Självständighet 

Skuld 

Trygghet 

Stöd 

”Det känns som att arbete är ett mänskligt behov, att vi måste arbeta för att 

må bra. Det blir ju bekräftat om och om igen när man arbetar” 

”Som arbetslös är man inte, på riktigt, en del av samhället. Med jobb kan 

man bidra och betala tillbaka den tid man var utan ett jobb 

Perspektiv på 

staten 

Förtroende 

Låg standard 

Seg process 

Rasism 

Beroendeställning 

Bli hörd 

Byråkrati 

”Arbetsförmedlingen är ett laddat ord, förknippat med allt dåligt under 

ungdomsåren. Det är generellt en väldigt låg standard” 

”Det tog 2-3 veckor att få en handledare för mig, trots att jag såg att det 

fanns tid. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det men det kändes som 

det berodde på mitt namn” 

“Min vilja till att jobba blir som bortkastad när allt måste ta sån tid. 

Arbetsförmedlingen borde ta vara på mig som verkligen vill jobba, men gör 

det inte” 

 


