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Sammanfattning 

Denna kandidatuppsats har till syfte att kartlägga unga vuxnas (18-24 år) upplevelse av 

arbetslöshet. Utifrån sex intervjuer har en fenomenografisk analys gjorts. Det visade sig att 

upplevelserna av arbetslöshet generellt var negativa, ingen av de unga vuxna ansåg att det var en 

positiv eller önskvärd situation att befinna sig i. Slutsatserna indikerar på att arbetslöshet är en 

problematisk och utsatt situation. Arbetslösheten hade påverkat individerna djupt, den berörde 

individernas valmående och självkänsla. Slutsatserna antyder även att bemötande och 

engagemang från personal är avgörande för individernas trevnad. En aktiv insats ansågs bättre än 

en passiv insats för deras välmående. Upplevelsen av omgivningens syn kunde vara 

nedvärderande, medlidsam eller neutral. Hur situationen än såg ut hade intervjupersonerna 

optimistiska framtidstankar, vilka rörde både den närmaste framtiden och ett långsiktigt 

perspektiv. 
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1.  Inledning  

Arbetslöshet bland ungdomar har vuxit sig till ett globalt och generellt problem. Just nu visar 

siffrorna att arbetslösheten drabbar ungdomsgruppen starkare än övriga åldersgrupper i Europa. 

Enligt Scb:s statistik uppgick ungdomsarbetslösheten år 2011 i Sverige till 22,8 procent, vilket är 

över Europas genomsnitt på 21,3 procent (Statistiska centralbyrån [SCB], 2013). I januari år 2014 

har arbetslösheten ökat i Sverige och nu uppgår den till 145 700 ungdomar mellan 15-24 år, vilket 

är 23,9 % av alla ungdomar mellan 15-24 år. Hemsidan Ekonomifakta (www.ekonomifakta.se )  

menar att antalet arbetslösa har befunnit sig på en relativt hög nivå under hela 2000-talet. Det 

visar att den höga ungdomsarbetslösheten inte enbart beror på landets ekonomi, även strukturella 

förhållanden påverkar den. Exempel som givits är höga ingångslöner som hindrar unga utan 

arbetslivserfarenhet från att anställas, samt turordningsregeln som säger att de senast anställda, 

vilka ofta är ungdomar, i första hand ska avskedas när företag blir tvungna till det.   

  Arbetslöshet bland unga vuxna är ett aktuellt ämne där många (exempelvis media, forskare, 

privatpersoner m.m)  har åsikter om politiken och arbetslösa själva. Det skrivs i bloggar och 

tidningar om statistik, åtgärder, insatser, politiska satsningar och hur de anser arbetslösa bör 

agera. Debatten kan delats in i två läger med två olika synsätt på arbetslösa; en del människor 

känner medlidande för de arbetslösa. De anser att det inte finns tillräckligt många arbeten åt dem, 

eller att de saknar de rätta förutsättningarna för att få en fast tjänst. Dessa debattörer (Magnusson 

2010, Augusti 19) lyfter dock hela tiden att de unga gör sitt yttersta för att komma in i 

arbetsmarknaden. De menar att det är en självklarhet att ingen frivilligt vill sätta sig i den situation 

som arbetslöshet leder till vad gäller socialt och ekonomiskt. Det debattörerna menar är att 

arbetslöshet är ett strukturellt problem. De arbetssökande blir därför felaktigt skuldbelagda för 

sin arbetslöshet, då det inte är deras personlighet som har en avgörande roll i arbetssökandet. På 

andra sidan finns de debattörer (Madon, 2010, augusti 21) som säger att arbetslösa ungdomar 

tillhör en bortskämd generation som är alltför kräsna, och distanserade från verkligheten. 

Debattörerna menar på att ungdomar exkluderar sig själva från arbetsmarknaden, för även om 

jobben inte är de bästa ger de ovärderlig erfarenhet. De (Karlsson, 2010, augusti 19) trycker på att 

visa dessa ungdomar att alla börjar längst ner på stegen med arbeten som inte är roliga och 

successivt arbetar sig själv uppåt. De arbeten som refereras till är bärplockning, anställningar hos 

snabbmatskedjor och andra lågavlönade arbeten som ofta beskrivs som slitsamma eller 

oglamorösa. Frågan är hur upplever dessa ungdomar att situationen som arbetslös är? Känner de 

igen sig i dessa två beskrivningar? 

Vi ser också att enstaka arbetslösa väljer att intervjuas av tidningar för att berätta sin version av 

hur det är att vara arbetslös men majoriteten av åsikterna kommer ifrån andra människor med 

arbeten. Vi antar att tidningarna väljer ut de historier som väcker mest reaktioner och vi har 

märkt att det oftast är äldre medelålders personer som får chansen att göra sin historia offentlig 

(Sandberg, 2014, februari 19). Därför är det särskilt intressant att höra ett antal unga vuxna 

berätta om sin vardag och hur de upplever sin situation.  

   Arbetsförmedlingen har fått mycket negativ kritik i tidningar baserat på källor som både är 

företagare och arbetssökande. Schönstedt (2014, februari 17) skriver till exempel om hur svårt 

arbetsgivare har upplevt det att få hjälp av arbetsförmedlingen. Månader efter att företag tagit 

kontakt med arbetsförmedlingen för första gången har de inte fått någon hjälp med att hitta 

personal. Stor kritik har även riktats mot den arbetsmarknadspolitiska insatsen Fas 3 som 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Ungdomsarbetsloshet-per-manad/
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Arbetsförmedlingen ansvarar över. Kritiken menar att insatsen är väldigt kostsam samt ineffektiv. 

Enligt Dagens arena (Färnbo, 2013, oktober 15) kan en Fas 3 plats kosta upp till 31 000 sek i 

månaden per person. Införandet av Fas 3 har inte heller resulterat i att tillräckligt många 

arbetssökande fått arbeten för att kunna räknas som en effektiv insats. Det finns till och med de 

(Fadakar 2014, mars 05) som riktar så hård kritik mot Fas 3 att de menar på att 

arbetsförmedlingen betalar företag för att ta emot arbetskraft med skattebetalarnas pengar. Vad 

tycker då de unga arbetslösa själv om arbetsförmedlingens åtgärder? Frågor vi kommer reflektera 

runt är hur orienterar de sig i Arbetsförmedlingens byråkratiska djungel? Hur upplever de 

erbjudna resurser? Finns det motivation hos individerna? Vad motiverar till att söka arbete? 

   Arbetslöshet är förutom ett samhälleligt problem även ett problem för individen. Individens 

egna liv får konsekvenser vilket i sin tur kan påverka dennes närmaste omgivning (Starrin, 1997; 

Jönsson, 2001). Det är många som mår psykiskt dåligt av att vara arbetslös och en vanligt 

förekommande faktor till det är på grund av att självkänslan drabbas. Självkänslan påverkas 

negativt och de arbetslösa har en känsla av att de inte klarar av någonting (Arbetsförmedlingen 

[abf], 2009). Jim Stringham (2004) skriver om att anledningen till varför arbetslösa känner sig 

trött är på grund av att arbetslöshet är i sig ett svårt heltidsarbete eftersom det är ansträngande 

för människan både känslomässigt och psykiskt. Han menar att den psykiska ohälsan uppstår av 

press angående att skriva CV, genomföra intervjuer, söka arbeten samt att klara av sin ekonomi. 

En rad forskningsresultat (Kessler, Turner, & House, 1989; Morrell et al., 1994; Perry, 1996) 

indikerar att långtidsarbetslösas (mer än sex månader) psykiska och kroppsliga hälsa påverkats 

negativt av att vara arbetslös samt ser ett samband mellan att stressnivåerna sjunker i och med 

återanställning. Denna kandidatuppsats syftar till att ge en större förståelse för unga arbetslösas 

upplevelser. Detta anses viktigt eftersom de tillhör målgruppen för verkande socionomer. En 

annan anledning till studien är att målgruppens helhets perspektiv tycks saknas i media och 

forskning. De ungdomar som ingår i vår målgrupp har både varit arbetslösa under kortare och 

längre perioder. Det är av vikt att undersöka en grupp med varierande erfarenheter av 

arbetslöshet för att försöka finna upplevelsemönster. Finns de samband i hur de unga arbetslösa 

upplever sin nuvarande situation och vad har de för tankar inför framtiden? 

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

Vi vill med vår studie undersöka hur unga vuxna (mellan 18-24) upplever att vara arbetssökande. 

Den ska lyfta fram de arbetssökandes perspektiv för att öka förståelsen för deras situation. Deras 

upplevelser studeras utifrån dessa frågeställningar:  

- Vilka känslor och tankar har de unga om sin situation som arbetslösa? 

- Hur upplevs de resurser som erbjuds?  

- Hur upplever de unga sin omgivnings syn på dem som arbetslösa?   

- Vad har de unga för framtidstankar/syn? 
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1.3 Avgränsningar 

Studien omfattar endast unga vuxna mellan 18-24, eftersom vi ville ha intervjupersoner så nära 

gymnasieåldern som möjligt samt att de hunnit vara utan arbete under en period. Vi klargör detta 

eftersom åldersspannet för ungdomsarbetslöshet egentligen är mellan 15-24 år. 

Samtliga intervjupersoner skulle ha tagit svensk gymnasieexamen. Denna avgränsning gjordes för 

att inte låg utbildningsgrad och språk skulle påverka intervjupersonernas upplevelser eller 

svårigheter med att få arbete. Andra faktorer som gjorde att personer valdes bort från studien var 

funktionshinder, missbruk eller andra sociala problem som hindrar personer från en “normalt” 

fungerande vardag. Detta för att intervjupersonernas svar inte skulle utgå från en vardag präglad 

av övriga svårigheter som skulle ta bort fokus från upplevelsen av att vara arbetslös. 

 

1.4 Definition av begrepp 

Under den här punkten kommer vi definiera de begrepp som används i studien, även begrepp 
som inte används men som är viktiga att känna till för att kunna förstå uppsatsen. Vi kommer 
använda oss av orden arbetssökande och arbetslös vilka är likvärdiga i denna rapport. 
 

 Arbetslös är enligt Arbetsmarknadsstyrelsen [AMS](2007) en individ som aktivt söker 
efter  arbete, omgående kan påbörja en anställning och inte är med i ett pågående 
Arbetsmarknadspolitiskt program. 

 

 Begreppet långtidsarbetslös innefattar de personer över 25 år som varit arbetslös i 6 
månader eller mer. För unga under 25 år gäller begreppet långtidsarbetslös för de som 
saknat arbete i minst 100 dagar.  

 

 Ungdomsarbetslöshetens officiella ålder är 15-24år. Denna studie kommer syfta till 
ungdomar och unga arbetslösa mellan 18-24 år.  

 

 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder syftar framförallt till att öka matchningen mellan 
arbetstagare och arbetsgivare. Åtgärderna brukar oftast beskrivas som passiva och aktiva 
insatser, där de passiva syftar till ekonomiska insatser medan de aktiva åtgärderna syftar 
till att öka chansen för arbetstagare att erhålla arbete, detta genom att förbättra 
deltagarnas kompetenser och erfarenheter. Aktiva insatser kan vara utbildning, 
nödvändiga stödinsatser eller matchning av arbeten till de arbetslösa (Olofsson & 
Wadensjö 2009).  

 

 Jobbgaranti för ungdomar är ett program som erbjuds för ungdomar mellan 16-25 som 
varit inskriven på arbetsförmedlingen i 3 månader. Programmet erhåller ungdomarna med 
studie- och yrkesvägledning, jobbsökaraktiviteter med coachning samt stöd med 
fördjupad kartläggning, det vill säga varierade passiva och aktiva insatser. Övriga insatser 
som kan ges till inskrivna ungdomar är arbetspraktik, arbetslivsinriktad rehabilitering samt 
stöd vid start av näringsverksamhet (Regeringen, 2011) 

 
I denna uppsats har samtliga intervjupersoner erfarenhet av en passiv insats samt att de just nu är 
inskrivna på en aktiv insats, deras nuvarande insats kommer att benämnas som 
jobbcoachningsprogram och arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Där deras närvaro är 
obligatorisk fyra dagar i veckan mellan 08.00 och 16.00.   
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2.  Tidigare forskning 

Den här punkten kommer behandla utvalda delar av tidigare forskning som genomförts på 

området arbetslöshet. Den tidigare forskningen kommer beröra på vårt syfte kring hur unga 

upplever sin arbetslöshet, detta för att se vad tidigare forskning kommit fram till och jämföra 

med våra egna resultat. Med hjälp av tidigare forskning kommer vi förstå och tolka vårt material 

bättre. Våra teman är baserade på hur arbetslöshet upplevs i stunden, framtida tankar, formella 

och informella upplevelser. Med formella upplevelser menar vi hur myndigheter och 

arbetsmarknadspolitiska resurser upplevs, med informella upplevelser menar vi hur ens 

omgivning upplevs. (Ha kvar?) Vi kommer främst behandla nationell forskning eftersom 

betydelsen av att vara arbetslös och upplevelser är beroende av samhället såsom 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, samhällsyn och normer. Även internationell forskning kommer 

att tas med i viss mån för att också få en internationell synvinkel. Vi har speciellt valt ut forskning 

och forskare som ofta blir refererade till, men även mindre refererad forskning är med i det här 

kapitlet. Det för att få med den kunskap som vi tycker är relevant för denna studie 

 

En forskare som ofta citeras i både nationell och internationell forskning rörande arbetslöshet är 

Marie Jahoda. Hennes studier är omtalade sedan 1930-talet, och anses vara klassisk forskning än 

idag. Jahoda (m.fl., 1933/1971) utförde en studie i en by som hade mycket hög arbetslöshet, 

forskarna arbetade väldigt nära de arbetslösa och de arbetslösas familjer. Resultatet visar att det 

fanns ett starkt samband mellan de arbetslösas ekonomiska situation och hur de reagerade på sin 

arbetslöshet. I denna studie fann man även att det finns fyra olika kategorier av arbetslösa; de 

obrutna, de resignerade, de förtvivlade samt de apatiska. Axelsson (2005); Jahoda (1979); och 

Rantakeisu, Starrin & Hagquist (1999)  beskriver en av Jahodas (1982) senare teorier; 

deprivationsteorin, som en av de mest citerade teorier vilken förklarar de skadliga effekterna av 

att vara arbetslös. Denna teori kommer vi förklara vidare under avsnitt 3.0. Axelsson (2005) och 

Rantakeisu et.al (1999) använder modellen till att beskriva vad som händer när arbetslösheten 

plötsligt ändrar individens vardagliga sociala struktur. För majoriteten av arbetslösa leder denna 

ändring till en extra börda i och med att personerna saknar tidsstruktur. Känslor av tristess samt 

att de inte vet vad de skall göra med sig själva verkar vara de känslor som sätter starkast press på 

de unga. Stojanovic (2001) menar att ungdomar som isolerar sig tycks ha blivit fler bland de 

arbetslösa svenskarna. Allt fler av dessa personer känner vanmakt, där arbetslösheten upplevs 

hopplös och rent av förödande. Detta gör det omöjligt att satsa på sig själv och ta tag i sig själv. 

För dessa ungdomar kan det vara en omöjlighet att utveckla ett individuellt livsmönster, istället 

befinner de sig isolerade. De blir osäkra, sårbara och marginaliserade. Rantakeisu är en ofta 

refererad svensk forskare som i sin rapport med Starrin, & Hagquist (1999) undersöker hur skam 

uppstår relaterat till arbetslöshet. De visar på att skam är starkt förknippat med hur samhället 

värderar arbete. Om samhället har en positiv attityd till arbete och ser det som hedervärt att 

arbeta då är lätt att arbetslöshet blir skamligt. Det finns även ett samband mellan hur stora de 

ekonomiska svårigheterna och de skamfyllda upplevelserna är med förekomsten av 

psykosomatiska besvär samt psykisk ohälsa under arbetslöshetsperioden. Rantakeisu, Starrin, & 

Hagquist, (1999) säger även att de arbetslösas hälsa, livsstilsförändringar och sociala status är 

relaterat till hur hög grad av ekonomiska svårigheter samt grad av upplevd skam individen har. 

Gruppen arbetslösa med större ekonomiska svårigheter visade att de till större grad blivit utsatt 
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för skamfyllda upplevelser. Gruppen rapporterade den största förändringen i sin vardag samt 

uppvisade en sämre hälsa jämnfört med de andra grupperna i undersökningen. De visade även 

fler negativa livsstilsförändringar, hade mindre att göra på sin fritid och hade den lägsta 

självkänslan bland undersökningens grupper. Rantakeisu publicerade år 2002 rapporten: 

Arbetslöshetens olika ansikten, i denna rapport lyfts det hur vanligt det är att ungdomar känner sig 

nedvärderade av människor i deras omgivning. Slutsatsen blev att de ungdomar som är 

korttidsarbetslösa inte upplever sin omgivning lika nedvärderade som de långtidsarbetslösa 

ungdomarna. Jönsson, R. L & Starrin, B. (2003) menar att det är känt att olika individer reagerar 

olika på arbetslöshet men att det är mindre utforskat vad det är som påverkar att vissa inte 

reagerar alls på att vara arbetslös medan andra reagerar otroligt starkt. Jönsson & Starrin är 

svenska forskare som gjort mycket forskning inom området arbetslöshet. I en av deras studier: 

Ett annat liv - en studie av arbetslöshetens konsekvenser bland arbetslösa i Skåne (2003) använder de den 

ekonomiska skammodellen för att diskutera och analysera de olika reaktionerna arbetslösa kan 

ha. De utgår från fyra olika typer av beskrivningar av arbetslösa; opåverkade, besvärade, 

omskakade och plågade. De mäter graden av ekonomisk påfrestning och skamgörande 

erfarenheter för att kunna se hur arbetslöshet påverkar ohälsan och sociala problem hos de 

arbetslösa. I studien framkommer det att den arbetslöses hälsa och sociala liv får allvarligare 

konsekvenser desto större deras ekonomiska påfrestning är samt desto fler erfarenheter av skam 

de har. Med det här resultatet syftar de till att människan har två starka behov som är svåra att 

uppfylla när denne är arbetslös; tillgång till pengar och att vara accepterad inom sociala 

sammanhang. När en människa får uppleva nedvärderande beskyllningar kan det skapa 

skamkänslor hos personen vilket i sin tur kan leda till sämre självkänsla, mindre självförtroende 

och göra att personen drar sig tillbaka från sociala sammanhang. Att en person känner 

skamkänslor gentemot en annan människa tyder på ett otryggt socialt band mellan dessa två 

individer (Jönsson, R. L & Starrin, B., 2003). Att välbefinnandet försämras vid arbetslöshet är 

många forskare överens om, även om de har olika förklaringsmodeller och teorier. Bolinder 

(2006) förklarar välbefinnandets försämring genom att se arbetslösheten som en påfrestande 

livshändelse. Bolinder (2006) menar att situationen rubbar stabiliteten i individernas vardag samt 

att den förväntade längden av sin arbetslöshets period har stor betydelse för hur påfrestande 

personerna upplever sin situation. De som har förhoppningar och förväntningar om att få arbete 

igen under en överskådlig framtid borde därför uppleva sin arbetslöshet mindre påfrestande än 

de som förväntar sig att arbetslöshet perioden blir långvarig. Stojanovic (2001) förklarar att 

individen får en identitet vare sig den vill det eller inte. Vidare visar Stojanovics (2001) 

forskningen att ungdomar idag mer sällan (även om alla gör det) frågar sig ”vem är jag”, och 

istället frågar sig ”hur skall jag gå tillväga för att fungera?”. På detta sätt lyckas många ungdomar 

hitta självförtroende och lycka. 

   Stojanovic (2001) säger att föräldrarna har stort inflytande över de arbetslösa ungdomarna de 

betonar vikten av att ha ett arbete. Många ungdomar har därför hög arbetsmotivation samtidigt 

som de känner sig rastlösa, frustrerade och maktlösa. De som inte har hög arbetsmotivation 

känner skuld och skam över sin situation. De söker en grundläggande trygghet i tillvaron. Eller 

hamnat i en situation där drömmar och verklighet inte överensstämmer. Har föräldrarna ett 

laissez-faire tänk kring arbetslösheten underlättar detta för ungdomens välmående, då de inte 

känner en stark press hemifrån. 

   Utanförskapet som unga vuxna, arbetslösa upplever beror i huvudsak på fyra faktorer: 

arbetsmarknadspolitik, föräldrars påverkan, identitets utveckling och senmoderna villkor som 
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ställs på människor. Gällande arbetsmarknadspolitiken menar Stojanovic (2001) att samhället vill 

ha arbetslösa i arbete eller utbildning. Ungdomar har däremot upplevt att de erbjuds förnedrande 

arbeten eller arbetsmarknadsåtgärder, som ibland leder till att de mister sin självaktning. De 

upplever sig nedvärderade för att de inte kan försörja sig själva och systemet upplevs komma före 

människors behov. Arbetsmarknadspolitiken ställer krav på att arbetslösa ungdomar ska vara 

tillgängliga och flexibla (d.v.s. ta vilket jobb som helst). Hur flyttbenägna ungdomarna är räknas 

som ett positivt drag, då man tänker att dessa individer har en flexibel strategi i ett samhälle där 

arbetslösheten är hög. Ungdomarna ställer däremot andra krav, de vill ha meningsfulla arbeten 

som erbjuder möjlighet till självutveckling. Arbetsmarknadspolitiken söker med sina åtgärder 

ungdomar som fortfarande ser arbetet som en viktig identitet och kan acceptera arbeten där 

självutveckling inte alltid är möjligt. Desto längre väntetiden är på att få ett jobb och ungdomarna 

tvingas ha en åskådarroll på arbetsmarknaden, desto mer etableras ett nytt förhållningssätt till 

arbetet. Flera studier (Rantakeisu 2002; Westerlund och Svensson 2001; Lund och Ramsby 2001; 

Knocke och Hertzberg 2000; Thomsson och Hoflund 2000; Berg 1997) menar att många 

arbetslösa har negativa erfarenheter av sin kontakt med arbetsförmedlingen och 

arbetsmarknadsåtgärder. Westerlund och Svensson (2001) beskriver att flera av de intervjuade 

arbetslösa kvinnor i deras forskning har känt sig ofria och till och med som slavar relaterat med 

kontakten med arbetsförmedlingen. Kvinnorna har känt sig som att de blivit ”hanterade” och 

upplever att de måste genomföra saker de anser är befängda enbart för att inte förlora a-

kassaersättning. Westerlund och Svensson (2001) menar också att fastän majoriteten var negativt 

inställda till arbetsförmedlingens resurser fanns det också en grupp som var positivt inställda och 

tycker de fått stor hjälp. Det positiva personerna upplevt har varit engagemang från personal, att 

personalen förstår deras situation samt att kontakten med arbetsförmedlingen resulterat i någon 

form av goda framsteg, exempelvis en anställning. Stojanovic (2001) ställer sig frågande till hur 

arbetslösa ungdomar kommer klara sig i framtiden om arbetsmarknadspolitiken blir strängare vad 

gäller deltagande i aktiviteter och striktare utdelning vad gäller utdelning i passivt stöd.  
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3. Teoretisk ram 

Under detta avsnitt presenteras de teorier som har valts ut i syfte att förklara studiens resultat. 

Det presenteras även motivering runt varför dessa teorier anses vara relevanta. Eftersom studiens 

syfte är brett och övergripande försökte vi nå teorier som kan förklara de sociala processer som 

förekommer runtomkring den arbetslösa individen. Därför sökte vi sociologiska teorier som 

ämnar till att beskriva och förklara samhällsföreteelser i det vardagliga livet (Engdahl & Larsson, 

2001). Vårt intresse riktades mot att finna teorier som kunde förklara det som sker både på 

samhälls-, grupp-, samt individsnivå. Samtliga valda teorier är väl citerade än idag bland nationell 

och internationell forskning, de är även välanvända i forskning gällande arbetslöshet. Gemensamt 

för de tre teorierna är att de alla vidrör individen, samhället samt samspelet mellan de båda. Valet 

av att fokusera på teorier som kunde förklara de unga arbetslösas upplevelser ur en samhällelig 

kontext gjorde att andra inriktningar valdes bort, exempelvis psykologiska teorier.  

   Den första teorin, Stigma, är en sociologisk teori som syftar till att förklara vad stigma innebär 

och hur samhället påverkar och avgör stigman. Teorin kan förklara varför och hur en arbetslös 

blir stämplad av samhället, hur stigma uppstår i relation till arbetslösa individer (Goffman, 2011).  

   Den andra teorin, Ezzys theory, är en middle range theory vilket innebär att den förklarar vissa 

delar av samhället (Ezzy, 1982:1993). Den förklarar varken enbart ur ett generellt eller specifikt 

perspektiv utan teorin befinner sig mittemellan de båda (Engdahl & Larsson, 2011). Integrationen 

mellan individen och samhället är det som är i fokus. Ezzys theory lämpar sig till att förklara den 

förändringsprocess en arbetslös genomgår från att vara arbetstagare till arbetslös och varför 

mental ohälsa förekommer vid arbetslöshet. 

   Den sista teorin vi kommer använda oss av är den välkända och bland den mest citerade teorin 

gällande ämnet arbetslöshet, Jahodas deprivationsteorin. Teorin kan förklara hur arbete uppfyller 

vissa individuella behov, och hur en individs välmående försämras om dessa behov inte uppfylls 

(Jahoda, 1982; Jahoda, 2002:1971 )   

 

3.1 Stigma  

Benämningen stigma härstammar från de gamla grekerna. När en person ansågs ha en ovanlig 

eller negativ moralisk status fick personen inskurna eller brända tecken på kroppen. Detta för att 

omgivningen skulle se att personen var slav, brottsling eller förrädare och därför kunde undvika 

personen. Ordet stigma används likaså idag men nu fokuserar termen på olycksöden istället för 

kroppsliga tecken. Goffman (2011) menar att stigma uppkommer hos en person när denne gör 

något som omgivningen uppfattar som avvikande. Goffman (2011) skriver att varje samhälle 

bestämmer hur människor ska kategoriseras utifrån olika egenskaper. Sedan kan en person 

kategoriseras utefter egenskaper personen antas ha. Det är samhället som avgör vad som är de 

vanliga och normala egenskaperna att ha för människor i de olika kategorierna, det är alltså 

andras värderingar som bestämmer stigmat.  

   Ofta präglar stigmat personen så pass mycket att det uppstår tankar runt att personen själv är 

orsaken till sitt stigma, alltså att det kan ses som ett personlighetsdrag. Exempelvis förknippas 

den strukturella egenskapen yrke med den personliga egenskapen hederlighet. Dessa egenskaper 

används för att fastställa ens sociala identitet. 

Stigma innebär för den drabbade individen en situation där personen inte får erhålla fullt socialt 

erkännande av sin omgivning. Om omgivningen anser att en människa har en mindre önskvärd 
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egenskap som skiljer sig från de övriga personerna som ingår i samma kategori så förminskas 

personen. Är den negativa egenskapen omfattande och anses göra personen oduglig eller 

oförmögen på något vis reduceras individen särskilt. Personen förminskas, blir stämplad och 

utstött. Människor är vanligtvis inte medvetna om vilka krav och förväntningar som finns i den 

samhälleliga kontexten förrän individer inte lever upp till dem.  

   En egenskap som är stigmatiserande i en kategori av människor kan vara en egenskap som ger 

bekräftelse i en annan grupp av människor vilket innebär att egenskapen i sig inte behöver vara 

misskrediterande eller positivt värderad. Själva stigmat är egentligen skapat utifrån relationen 

mellan egenskapen/attributet och mönstret i de olika kategorierna. 

   Det finns tre olika stigma kategorier vilka kan ingå under de två olika begreppen misskrediterande 

och misskreditabel. Ett misskrediterande stigma uppstår när individen som är stigmatiserad antar 

att omgivningen uppenbart på något sätt är medvetna om dennes stigma. Ett misskreditabelt 

stigma är när personen inte antar att dennes omgivning är medveten om eller kommer lägga 

märke till personens stigma. Den första kategorin av stigma är kroppslig missbildning av olika 

slag. Den andra kategorin, som vi i huvudsak kommer beröra i denna studie, är fläckar på den 

personliga karaktären. Dessa kan vara att en person uppfattas som viljesvag, brister i sin heder, 

har onaturliga eller för intensiva känslor, onda eller stela tros föreställningar. Utifrån människors 

förflutna drar folk slutsatser kring vilka egenskaper de har. Har en individ exempelvis varit 

psykisk instabil, försökt begå självmord, lidit av alkoholism eller varit arbetslös kan denne 

tillskrivas nedvärderande egenskaper vid vetskapen om detta. Individen tillskrivs då vissa 

nedvärderande egenskaper som inte hade tillskrivits ifall vetskapen om det förflutna inte hade 

funnits, detta leder till att individen blir stigmatiserad. Den sista kategorin på stigmatiserande 

egenskaper kallar Goffman för tribala stigman. Dessa kommer utifrån individers ras, 

nationstillhörighet eller etnicitet, teman vi valt att inte beröra.  

 

3.2 Ezzy’s theory  

Douglas Ezzy utvecklade en teori som baseras på att arbetslöshet leder till att människor övergår 

till en annan status än den personen ursprungligen hade. En övergång till en annan status kan 

handla om hur människan rör sig, från en social struktur, till en annan del av en social struktur. 

Eller så kan en status övergång handla om att förlora eller få förmåner, makt, inflytande, en 

ändrad identitet eller självkänsla samt ändrat beteende. Teorins syfte fokuserar på interaktionen 

mellan en individs objektiva sociala miljö och individens subjektiva tolkning av den samt 

individens plats i den. Det är interaktionen mellan individen och samhället som skapar status 

övergången. Teorin menar att status övergångar kan delas in i två typer vilka på engelska kallas 

för “divestment passages” och “integrative passages”. 

   En integrative passage är en tidsbegränsad period eller övergång mellan en fast status till en ny 

fast status. Övergången sker genom en ceremoniell process, till exempel genom bröllop eller 

upprättande av medlemskap. Den ceremoniella processen fokuserar på att fira och etablera 

processen in i den nya identiteten 

   Divestment passages fokuserar däremot på en negativ övergång där övergångsfasen och 

tidsrymden är diffusa. Denna övergång leder alltså till förlust av status. Arbetslöshet är ett 

exempel på något som associeras med att individen misslyckas med att uppnå de mål som sätt för 

att få eller behålla ett arbete. Beroende på vilken central roll och identitet en individ har, kan en 

divestment passage innebära stora förändringar i hur individen identifierar sig själv, den kan leda 

till ändringar i personens emotionella tillgivenhet till närstående och förändringar i personens 
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sociala relationer. Effekten av divestment passages är att individen får störningar i den egna 

strategin som upprätthåller en konsekvent och positiv självbild. Eftersom framgång och 

misslyckande har en direkt effekt på individens integritet i sina försök att upprätthålla ett 

meningsfullt liv. 

   Individen genomgår en identitetsprocess som innebär jämförelse med andra, reflektering, och 

ändring av sin självuppfattning. När individer inte befinner sig i sociala umgängen som 

uppmuntrar personen att uttrycka sina värderade egenskaper, kan det leda till att individen inte 

längre kan utvärdera sig själv positivt. Detta leder till ångest, självtvivel, sänkt självkänsla. 

 

3.3 Jahodas deprivationsteori  
Marie Jahoda är en känd forskare som i många år har ägnat sig åt fenomenet arbetslöshet och 
hon hävdar att arbetslöshet medför en nedbrytning av människans tidsstruktur som innebär en 
enorm psykisk börda för den som skall hantera sin situation. Enligt Jahoda uppfyller arbete både 
manifesta (ekonomiska) och latenta (psykologiska) behov hos individer. Människan strävar efter 
de manifesta behoven men medan ett arbete pågår uppfylls även de fem företrädesvis latenta 
behoven, vilka är; aktivitet, struktur, social kontakt, att dela gemensamma mål och status. Status 
handlar om att veta var en står i samhället i jämförande med andra för att kunna klargöra sin 
identitet. De människor som är beroende av att få dessa behov uppfyllda är de som strävar efter 
att uppnå något under sin existens. Att strukturera tillvaron och planera sin tid innebär 
svårigheter för individen som ofta även lever i en mycket osäker tillvaro. Hon menar att passivitet 
innebär att de arbetslösa blir uttråkade och deprimerade för att tiden upplevs gå så sakta. Hon 
anser också att varierande miljöer och situationer skapar olika planer och mål för människan, 
vilket i sin tur skapar struktur åt handlingar och av tiden, och Jahoda hävdar att dessa delar 
försvinner för den som blir arbetslös (Samuelsson 2006:171). Jahoda har skapat en av de mest 
refererade teorierna inom arbetslöshet som behandlar socialpsykologiska konsekvenser av 
arbetslöshet. Hon har sedan 1930-talet då hon var delaktig i Marientahlstudien, drivit tesen att 
arbetslöshet ställer till stora problem och att den bör betraktas, framförallt för den betydelse som 
arbetet som social institution har för människan. Jahoda indikerar på att andra sociala strukturer 
såsom familj och vänner kan uppfylla dessa latenta behov till en viss mån, men det finns ingen 
annan social institution liknande ett arbete som kan uppfylla både de viktiga latenta och manifesta 
behoven.  
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4.  Metod 

I detta kapitel redogör vi hur insamling, bearbetning samt analys av materialet gått tillväga. Även 

en etisk reflektion samt diskussion redovisas runt de delarna.  

 

4.1 Val av metod 

Studiens syfte vill lyfta unga arbetslösas egna subjektiva upplevelser och en kvalitativ metod 

ansågs därför som mest passande. Enligt Esaiasson (2012) är kvalitativa intervjuer fördelaktiga 

eftersom de kan hjälpa forskare förstå intervjupersoners uppfattning av verkligheten. En 

semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) upprättades. Med hjälp av öppna frågor ville vi uppnå 

ett fritt tal som innehöll genuina och spontana svar. Intervjupersonerna fick fritt berätta och 

associera om just deras erfarenheter, tankar och känslor. För att kunna besvara samtliga 

frågeställningar bestod intervjuguiden av fyra olika teman som representerade de fyra olika 

frågeställningarna. Alla fyra teman fick ta ungefär lika stor del av intervjun för att kunna få 

tillräckligt med material till att besvara alla frågeställningarna. De öppna frågorna i intervjuguiden 

gjorde att intervjupersonerna hade stor frihet att utforma sina svar på deras eget sätt. Varefter 

intervjupersonen berättade uppkom det följdfrågor som baserade på deras utsagor. Detta gav oss 

mer djupa och beskrivande svar än om vi genomfört en kvantitativ forskning 

 

4.2 Metodansats 

Metoden fenomenografi utvecklades för att analysera data från enskilda individer. 

Fenomenografin beskrivs av Dahlgren och Johansson (2009) som en lämplig metod för att samla 

in tankar om fenomen i omvärlden. Det vill säga att fenomenografin vill beskriva hur människor 

förstår omvärlden. Den ser till hur människan uppfattar sin omvärld. Fenomenografi passar sig 

därför till att studera människors uppfattningar av ett fenomen (Dahlgren & Johansson 2009). 

Därför att sättet att se på vår omvärld ger resultat i form av ett lärande, lärandet fortsätter genom 

hela livet. 

   Vanligast är det att data samlas in med hjälp av semistrukturerade och tematiserade intervjuer. 

Enligt Dahlgren & Johansson (2009), Chekol (2012) och Larsson & Knutsson är det nödvändigt 

att spela in intervjuerna om den fenomenografiska intervjumetoden skall användas därför att 

intervjuerna ska transkriberas ordagrant i sin helhet, då blir analysarbetet pålitligare och grundligt. 

Chekol (2012) beskriver att erfarenhet ligger till grund för fenomenografisk analys. Det är genom 

att till exempel intervjuer som det är möjligt undersöka människors uppfattningar. Just 

uppfattning är en av utgångspunkterna i fenomenografisk forskning. Skilda synsätt på en 

erfarenhet eller olika uppfattningar kring ett fenomen kan urskiljas i ett datamaterial genom 

analys. Skilda sätt att erfara, alltså att uppfatta och förstå något kännetecknas utifrån de 

innebörder eller egenskaper som tillskrivs en händelse (dess kvalitativa aspekter). 

Uppfattningar kan ses som tankeprodukter där tänkandets innehåll och struktur är oskiljaktiga. 

Uppfattningar kan beskrivas och bedömas på samma sätt som andra forskningsresultat bedöms, 

efter konsistens- och trovärdighetskriterier. (Larsson & Knutsson 2012) 

   Fenomenografi kan möjligtvis betraktas som en metod, men inte i det syftet att det finns ett 

standardiserat tillvägagångsätt att följa. Dataanalysen är svår att beskriva eller som Dahlgren och 

Johansson (2012) uttrycker det: det bekymmersamt att ge en färdig mall i hur tillvägagångssättet 

skall vara med denna analysmetod. De pekar tydligt på att det som beskrivs i deras bok är en av 
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många sätt att analysera och endast är exemplifierande samt att komma ihåg att i verkligheten sker 

de olika stegen i metoden genom hela analysprocessen. Därför har tre olika metod böcker 

använts. Johansson och Dahlberg (2009), Chekol (2012) samt Larsson & Knutsson (2012)  för att 

få en bredare bild på hur vi skulle gå tillväga. Fenomenografi beskrivs handla om hur erfarandet 

kan utforskas på ett empirinära sätt. Tekniken för analysen är svår att beskriva efterson det rör sig 

om en ständigt pågående sortering som sker i samklang mellan forskaren och datamaterialet tills 

utmärkande innebörder kan definieras (Larsson & Knutsson). Olika synsätt av en händelse som 

framkommer i analysen kallas utfallsrummet. De olika synsätten ordnas i möjligaste mån 

hierarkiskt efter hur komplex uppfattningen är. Desto mer komplex uppfattningen är desto mer 

tyder den på en djupare förståelse. Den uppfattning som enbart tar hänsyn till en uppfattning 

eller synvinkel bedöms vara ytligare (Dahlgren & Johansson 2009, Chekol 2012 och Larsson & 

Knutsson 2012) Utmärkande för fenomenografin är att i ett tidigt skede koncentrera analysen till 

textdelar där intervjupersonerna faktiskt talar om egna erfarenheter av fenomenet, i detta fall 

arbetslöshet, på så sätt blir textmängden mer hanterbar. (Larsson & Knutsson 2012). 

Fenomenografi beskrivs av Larsson & Knutsson handla om hur erfarenheter kan utforskas på ett 

empirinära sätt. Tekniken för analysen är svår att beskriva eftersom det rör sig om en ständigt 

pågående sortering som sker i samarbete mellan forskaren och datamaterialet tills de utmärkande 

innebörderna kan definieras. Något som måste vara i åtanke är att all data inom fenomenografin 

är kvalitativ, därför alltid olika.  

 

4.3 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har gett ut övergripliga regler om vad en forskare ska ta hänsyn till vid en studie. 
Dessa är att forskaren ska tala sanning om forskningen, medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för 

dina studier, öppet redovisa metoder och resultat, öppet redovisa kommersiella intressen och 
andra bindningar, inte stjäla forskningsresultat från andra, hålla god ordning i din forskning, 
sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö och slutligen vara 
rättvis i din bedömning av andras forskning (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). Dessa 
regler har studien följt och även tagit hänsyn till de etiska principer som Bryman (2011) 
presenterar, dessa principer berör hur man ska förhålla sig tillinformationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet.  
   Informationskravet uppfylldes genom att vi gav intervjupersonerna information angående studiens 
syfte, studiens genomförande, frivillighet, anonymitet samt konfidentialitet. Detta utbyte av 
information skedde innan de samtyckt till att medverka i vår studie. Vi var extra tydliga med att 
de skulle vara anonyma i den slutgiltiga rapporten, samt att de när som helst under 
intervjun kunde avbryta eller avstå från att svara. Detta informerades både genom ett följebrev 
(se bilaga 2) och muntligt innan intervjun påbörjades.  
   Samtyckeskravet uppnåddes genom att försäkra oss om att intervju personerna uttryckligen gav 
sitt muntliga medgivande till att medverka i intervjun, bli inspelade och citerade. 
Intervjupersonen fick vid telefonsamtalet från oss i samband med att vi bokade tid för intervjun 
samt vid intervjutillfället ta ställning till om de ville bli inspelade eller inte. 
   Konfidentialitetskravets första steg togs genom att intervjupersonernas namn varit dolda vid alla 
tillfällen. Dessa uppgifter togs endast fram när intervjun bokades in. Uppgiften förvarades under 
tiden i en särskild mapp som endast en person haft tillgång till. Ljudfiler och 
transkriberingsdokument från intervjuerna har överförts direkt från diktafon till lösenordskyddad 
dator. På så vis kunde endast den person datorn tillhörde ha tillgång till materialet. När 
transkiberingsdokumenten skrevs ut tillämpades extra varsamhet för att försäkra oss om att andra 
obehöriga ej kunde se det som skrevs ut, detta genom att alltid närvara vid alla utskriftstillfällen. 
Ingen kommer att använda våra intervjupersoners uppgifter eller intervjuer i vidare forskning och 
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vi har inte tillåtit någon tredje part se dem. Därför kan uppgifterna inte komma att användas på 
ett skadligt sätt. Eftersom samtliga deltagare var inskrivna under samma aktivitet och mycket 
troligt kände till varandra samt var igenkända av personal, har särskild hänsyn tagits till hur vi 
skrivit avsnitten Empiri (se avsnitt 5) samt Analys(se avsnitt 6). Istället för att presentera deltagare 
separat har presentationen gjorts till en flytande text. Citat som skrivits ut har klumpats ihop och 
det är därför omöjligt att se vem som sagt vad. Enligt Gustafsson, Hermerén och Petterson 
(2011) ska anonymitet av intervjupersoner tillämpas då det inte är relevant för studien vilka 
personerna är. 
   Vi ville visa vår tacksamhet mot de intervjupersoner som ställde upp med sin tid och skänkte 
därför en biobiljett till varje deltagare. Detta rättfärdigas därför att forskare normalt sett får 
lön för att utföra dessa intervjuer medan frivilliga är de enda som ställer upp på sin fritid och ger 
material kostnadsfritt. 
 

4.4 Urval  

Utifrån kriterierna i avgränsningen valde vi att göra ett bekvämlighets urval baserat på tillfällighet. 

På det här sättet fick vi totalt ihop sex stycken intervjupersoner med tre kvinnor och tre män. Det 

var ett medvetet val att ha lika många kvinnor som män i studien för att ha en jämn fördelning 

mellan könen. Vidare gjordes urvalet efter de tre första av varje kön som tackade ja och bokade 

in en intervju tid vid samma tillfälle. Detta för att Arbetsförmedlingen inte kunde hjälpa oss med 

intervjupersoner, samt att det företag som anlitas av arbetsförmedling har stränga sekretess avtal 

med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen hjälpte till så gott de kunde genom att hänvisa oss 

till att gå på deras inbokade drop-in tider för arbetssökande ungdomar. Där stod vi för att 

informerade alla ungdomar som kom in om vår studie. De som ville ställa upp fick kontakta oss 

för att hålla dem anonyma så länge som möjligt. Om personerna i fråga var väldigt angelägen om 

att delta i studien så fick de lämna kontaktuppgifter så vi kunde kontakta dem. 

Arbetsförmedlingen hade vid detta tillfälle fyra handläggare borta, vilket gjorde att antalet unga 

som närvarade blev väldigt få. Arbetsförmedlingen hänvisade istället till sin inhyrda 

arbetsmarknadspolitiska åtgärd, dit skickas alla som varit arbetslös mer än 3 månader. 

Anledningen till att Arbetsförmedlingen rekommenderade att söka intervjupersoner där var för 

att åtgärden har obligatorisk närvaro alla dagar utom onsdagar. Sedan var förfarandet samma. De 

erbjöds följebrevet (se bilaga 2) samt att kontakta, eller lämna sina kontaktuppgifter till oss om de 

ville delta i intervjun. I följebrevet framgår det att fika under intervjun och en biobiljett erbjuds 

när intervjun är genomförd (Även de som valde att inte svara på alla våra frågor fick en 

biobiljett). 

 

4.5 Tillvägagångssätt 
Analysmetodens steg ett var att transkribera intervjuerna så detaljrikt som möjligt (Dahlgren & 
Johansson, 2009; Chekol, 2012; Larsson och Knutsson, 2012). Materialet delades upp efter kön 
och varje person transkriberade tre intervjuer vardera. Steg två var att bekanta sig med materialet. 
Personen som transkriberat kvinnornas intervjuer fick nu läsa igenom männens transkriberade 
intervjuer flertalet gånger och vice versa. Målet med detta steg var att lära känna hela materialet. 
Därefter markerades texten efter intervjupersonernas egna erfarenheter och egna reflektioner 
kring arbetslöshet (Chekol, 2012; Larsson och Knutsson, 2012). Erfarenheter i form av minnen 
och redogörelser av händelser separerades från individernas egna tankar och reflektioner. Som 
egna tankar och reflektioner sågs slututsagor vilka kan urskiljas som uttryck för individens egna 
aktuella tankar, preferenser och värderingar. Utifrån dessa slututsagor bildas passager, en passage 
är ett textstycke som innehåller sammanhängande slututsagor. Anteckningar fördes och 
sammanfattande meningar ur varje passage formulerades (Chekol 2012). Kondensationen var 
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nästa steg. Här försökte vi skilja ut betydelsefulla och viktiga uttalanden för varje tema. Vi gjorde 
som Dahlberg och Johansson (2012) rekommenderat och arbetade med att klippa ut de 
signifikanta styckena (passager) ur varje intervju för att sedan fysiskt gruppera dem in i våra 
frågeställningar. Detta steg gjordes även för att lösgöra texten från intervjupersonen och istället 
infogas i de teman vi planerat att undersöka. Passagerna varierade i längd, mellan långa stycken 
till små meningar. Sedan startade en jämförelse mellan olika passager, de sammanfattade 
meningarna användes för att göra beskrivningskategorier. Med andra ord jämnfördes passagerna 
för att hitta likheter och skillnader. Första steget var koncentrerat på att finna skillnader i 
uppfattningarna. Till exempel negativa och positiva erfarenheter. De passager som sedan 
hamnade under en kategori, exempelvis positiva erfarenheter respektive negativa erfarenheter av 
resurser utgjorde våra beskrivningskategorier. Därefter jämnfördes passager i samma 
beskrivningskategori med varandra för att hitta likheter. Passagerna grupperades alltså utefter 
funna likheter och skillnader. Passagerna delades då ytterligare och bildade nya 
beskrivningskategorier. Högarna som vuxit fram relaterades till varandra (Dahlgren 2008). Som 
mest fanns 26 olika underkategorier till de fyra olika teman. Kontrastiv fas inleddes med att 
jämföra underkategorierna med varandra för att se om de kunde rymmas inom en annan kategori 
eller om flera kategorier kunde slås ihop till en mer övergripande kategori. Denna process 
resulterade i ett utfallsrum. Utfallsrum är vad resultatet av analysen kallas inom fenomenografin. 
Utfallsrummet för varje tema presenteras som en liten tabell, där de mer komplicerade och 
övergripande aspekterna rankas högst. 
 

4.6 Metoddiskussion  

Under detta avsnitt kommer fördelar och nackdelar med studien att diskuteras. Även studiens 

tillförlitlighet kommer granskas. För att mäta en kvalitativ studies tillförlitlighet utgår man ifrån 

fyra kriterier vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, en möjlighet att styrka och konfirmera. Dessa 

sätt att mäta tillförlitligheten presenteras närmare under detta avsnitt.  

 
4.6.1 Tillförlitlighet 
Innebörden av trovärdighet är att empirin i studien ska stämma överens med den verklighet 

intervjupersonerna uttryckte under intervjuerna. För att uppnå trovärdighet bör forskaren 

försäkra sig om att studien utförts enligt de regler som finns samt att intervjupersoner ska 

godkänna att det som framkommit ur intervjun stämmer (Bryman, 2001). Intervjupersonerna i 

denna studie fick inte läsa transkriberingarna och godkänna materialet vilket är en brist för 

trovärdigheten. Däremot spelades samtliga intervjuer in för att sedan transkriberas ordagrant. 

Detta innebär att empirin är baserad på intervjupersonernas egen valda ord. 

   Överförbarhet eller generaliserbarhet syftar till att visa hur studiens metod kan tillämpas i en annan 

kontext och få samma resultat (Bryman, 2011). Hur överförbar en kvalitativ studie om 

arbetslösas upplevelser är kan vara problematiskt att definiera. Eftersom arbetslöshet upplevs 

individuellt efter de förutsättningar individerna har när de går in i arbetslöshet. Arbetslöshet är 

väldigt kontext bundet på grund av att samhället förändras kontinuerligt till följd av politiska 

beslut och ekonomiska förutsättningar. På grund av samhällets förändringar kommer insatser och 

åtgärder se annorlunda ut om bara något år, det gör i sin tur denna studie inaktuell. 

Intervjupersonerna hade blandad ålder, kön och olika långa erfarenheter av arbete. Ålder och 

livssituation hade i vår studie avgörande roll för hur upplevelserna blivit. Samtliga personer ingick 

i Ungdomsgarantin vilket är en insats som anordnas av kommunen i samarbete med 

Arbetsförmedlingen. Detta samarbete kan se annorlunda ut från kommun till kommun (AMS 

2007). Ungdomsgarantin innefattar aktiviteter för de unga vuxna som föreläsningar, handledning 
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och personlig coachning. Inom denna kommun är det externa företag som tillhandahåller de 

aktiva insatserna.   

   Vad gäller Pålitlighet ska forskaren granska sitt eget arbete kritiskt, det redovisas genom att 

presentera en komplett och tydlig redovisning för forskningsprocessens alla faser (Bryman 2011). 

Analysmetoden som användes var fenomenografi, den har inte en tydlig mall som kan tillämpas 

vilket upplevdes som problematiskt. Med hjälp av tre olika böcker om fenomenografi tog vi de 

delar som överenstämde i åtminstone två av de tre böckerna. Därefter följdes stegen noggrant. 

För att öka pålitligheten för läsaren har ett mycket detaljerat avsnitt skrivits, se tillvägagångssätt i 

denna studie.   

   Möjlighet att styrka och konfirmera studien syftar till att forskaren ska bevisa att han eller hon inte 

låtit personliga värderingar eller vetskapen om teorier påverka metoden eller resultaten. Självklart 

har studien påverkats av undermedvetna och omedvetna värderingar, men i högsta möjliga mån 

har förhållningssättet försökt hållas neutralt samt vara konstant vaksamma över denna risk.  

 

4.7 Ansvarsfördelning 

Sara har ansvar för inledning och bakgrund, tidigare forskning, diskussion, och analys 

Carolina ansvarar då för val av teorier, metod, empiri och referenslista  
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5.  Bakgrundsteckning 

Härunder kommer en kort bakgrundsinformation av intervjupersonerna som deltagit i studien. 

Denna information syftar till att ge en uppfattning av intervjupersonernas fördelning av ålder, 

erfarenheter av arbetslöshet, utbildning samt arbete. Detta för att kunna ha intervjupersonernas 

erfarenheter i åtanke vid läsning, vilket medför en djupare förståelse av resultatet. Ett 

övergripande resultat av analysen kommer även presenteras i detta avsnitt och beskrivas närmare 

för att ge läsaren en överblick av resultatet.   

 

Samtliga intervjupersoner hade erfarenheter av både passiva och aktiva arbetsmarknadspolitiska 

insatser och var under intervjun inskrivna på ett aktivt arbetsmarknadspolitiskt program som 

berättigade till aktivitetsersättning. Intervjupersonerna var sex stycken och deras ålder varierade 

mellan 19 till 24 år. Endast en av intervjupersonerna levde ensam i egen lägenhet, en hyrde ett 

rum och var därför inneboende, två stycken var sambos samt två stycken levde med sina 

föräldrar. Deras erfarenhet av arbetslöshet varierade mellan 4 månader och 1½ år. Majoriteten 

var uppväxt inom ortens kommungräns, dessa hade som högsta utbildningsnivå antingen treårigt 

gymnasium eller treårigt gymnasium plus komvuxkurser på gymnasial nivå. Medan de två som var 

inflyttade till orten flyttat in på grund av universitetstudier. Två av intervjupersonerna 

timvikarierade kontinuerligt under hela sin arbetslöshetsperiod. En hade haft ett tidigare 

timvikariat som avslutats nyligen. Tre hade ingen källa till extra inkomst. Tre av sex personer 

hade säkra sommarvikariat på tidigare arbetsplatser.  

   Empirin är genomarbetad utifrån ett fenomenografiskt tillvägagångssätt vilket resulterade i 

olika kategorier. Dessa kategorier utmynnar i utfallsrum vilka förklarar hierarkin och relationen 

mellan kategorierna. Nedan förklaras de olika utfallsrummen som är relaterade till de olika 

frågeställningarna.  

 

 
 

Överst i hierarkin finner vi Samhällets påverkan och krav vilket intervjupersonerna ofta förklarade 

som något diffust runtomkring dem. Varför kategorin är överst i hierarkin argumenteras genom 

att den förespråkar tankar och känslor på samhälls-nivå vilket påverkar de nedre kategorierna. 

Intervjupersonernas upplevda Svårigheter med att få jobb samt åsikter om arbetslöshet är kategorier vilka 

påverkas av samhälle, omgivning och individen själv. Varför kategorierna är på samma nivå är på 

grund av att dessa kategorier är påverkade av många olika faktorer inom samhälls-, grupps-, och 

individnivå vilket resulterade i vissa tankar hos individerna. Personernas psykiska ohälsa och känsla 

av att ha mening var både påverkade av samhällets påverkan och krav samt upplevelsen av att det 

är svårt att hitta jobb och hur de tyckte om att vara arbetslös. Kategorin att ha mening innehåller 

mer abstrakta tankar och känslor medan den psykiska ohälsan innehåller mer konkreta känslor och 

tankar. Anledningen till varför kategorierna hamnar på samma nivå i utfallsrummet är på grund 

av att de påverkar varandra.  
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Angående intervjupersonernas upplevelser av arbetsmarknadspolitiska resurser fanns både 

negativa och positiva synpunkter. Synpunkterna genererade i liknande och skilda uppfattningar 

gällande bemötande, effekten av resurser, miljö och möjligheten att träffa andra människor. 

Samtliga intervjupersoner upplevde det positiva med ett aktivt arbetsmarknadspolitiskt program 

att de fick möjlighet till att träffa andra människor. Utifrån intervjupersonernas positiva/negativa 

erfarenheter av erbjudna resurser gav de exempel på önskvärda resurser, förbättringsområden.  

 

 
 

I analysen av hur intervjupersonerna känt av omgivningens syn på dem som arbetslösa kunde 

resultatet reduceras till tre huvudkategorier. Kategorin reaktioner och värderingar från omgivning 

föll sig naturlig som den starkaste. Eftersom det var lättast för intervjupersonerna att återberätta 

hur människor omkring dem reagerat. Dessa omedelbara reaktioner har de sedan kopplat ihop till 

underliggande värderingarna. Hur intervjupersonerna sedan uppfattar underliggande 

värderingarna och uppvisade reaktionerna leder till att de upplever en negativ press på att få ett 

arbete. Eller så uppfattar de ett stöd från sin omgivning i sin arbetslöshet och sitt arbetssökande.   

 

 
 

När vi frågade hur de ser på framtiden lyfte individerna att de känner stress att uppnå de mål som 

samhället och omgivningen tar som självklara. Därför hamnade denna kategori överst i hierarkin. 

omgivningens och samhällets mål färgar av sig så stark på deras individuella lång- och kortsiktiga 

mål. Den sista kategorin blivit förändrad är placerad lägst i hierarkin eftersom de är högst 

individuella tankar om hur arbetslösheten har förändrat dem långsiktigt och föralltid ändrat deras 

uppfattning.  
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6. Resultatredovisning och Analys  

Under detta kapitel kommer upplevelser som skiljer sig åt eller liknar varandra inom respektive 

tema och kategori att presenteras. Upplevelserna som presenteras baseras på händelser av 

utmärkande betydelse för intervjupersonerna, samt vad personerna valt att fokusera på under 

intervjun. De presenterade upplevelserna kopplas sedan ihop till valda teorier samt tidigare 

forskning. 

 

6.1 Vilka känslor och tankar har de unga som arbetslösa? 

Man har inte så mycket värde om man bara är en människa 

 

6.1.1 Samhällets påverkan. 

Att samhällets och omgivningens syn påverkar individerna är en känsla de snabbt kan bekräfta. 

Svårigheten finns i att beskriva varifrån detta kommer ifrån. Intervjupersonerna berättar att de 

känner att samhället är anpassat efter de som arbetar. Personer idag är sitt yrke, det är med sin 

sysselsättning individer presenterar sig för varandra. De arbetssökande är de som känner av detta 

utanförskap starkast,  

Idag är man mycket sin utbildning, eller sitt yrke, det är ofta hela identiteten: Hej jag heter… jag 

studerar till socionom, eller jag arbetar med. Har man då inget yrke och ingen utbildning då har man 

inte en lika tydlig identitet.  

Det intervjupersonerna redovisar här är stigmatisering. Deras misskreditabla egenskap är 

arbetslösheten (Goffman 2011). Stigmat arbetslöshet påverkar individens sociala identitet genom 

att egenskaper tillskrivs de personer som inte har arbete. De berättar även hur deras person blir 

mindre värdiga i att bara vara människa i jämförelsen med de som har ett arbete. Eller så berättar 

de att samhället de själva ser sig och resterande arbetslösa som att tillhöra en egen samhällsklass 

eftersom de upplever att de blivit så många. Men detta är inget önskvärt. De vill inte bli 

stämplade på detta sätt, de vill inte gå till Arbetsförmedlingen. Detta steg upplevdes av de 

arbetslösa som den avgörande tröskeln för att kliva ner och in i samhällsklassen. Ezzy 

(1982:1993) beskriver att en övergång till en annan status kan röra intervjupersonerna, från en 

social struktur (gymnasiet eller tidigare arbete) till en annan del av en social struktur (arbetslöshet, 

bidragstagande och arbetsmarknadspolitiska åtgärder). Denna övergång medför att de förlorar 

förmåner, huvudsakligen i form av pengar och status. Även teorin om stigma förklarar hur en 

person som saknar en önskvärd egenskap, i detta fall ett arbete, förminskas och ses som oduglig 

(Goffman 2011). Att de som arbetar har andra förutsättningar i sin fritid bidrar också till den 

sociala exkluderingen. Bland dessa förutsättningar nämner intervjupersoner till exempel att kunna 

diskutera arbete på en middag. Det upplevs som att arbete är en så stor del av människors vardag 

så det faller sig naturligt för dem att ventilera frågor om arbetslivet under en gemensam middag. 

Det finns även mer självklara fördelar med att ha arbete som att en stabil ekonomi bidrar till en 

rikare fritid, vilket gör att en del av intervjupersonerna känner att de inte kan bidra eller inflika i 

en sådan diskussion.  

   Idag måste man arbeta för att kunna leva. De beskriver att när de inte kan bidra till samhället 

växer deras värdelöshets känslor, när de känner att de inte kan bidra till samhället uppståren även 

en exkludering från samhället. Denna exkludering hänger alltså samman med den upplevda status 

nivån. De menar att som arbetslös sjunker denna status, för att höja den igen behöver de få en 
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anställning. De arbetssökande tänker sig att status nivån sjunker för att de befinner sig i ett 

oönskat läge, den ses som bidragstagare som belastar samhället. Deras situation är inte 

förknippad med hur en lyckad människa skall leva. Deras situation är motsatsen till en bra karriär 

och stabil ekonomi vilket leder till en gnagande känsla av att de vill lämna situationen snarast 

möjligt samt att påtryckningar från arbetsförmedlingen, tidningar och politik hela tiden gör sig 

påmind i vardagslivet.  

   Intervjupersonerna vittnar om en isolering som följer med arbetslösheten, de orkar inte med att 

befinna sig ute i samhället. De ägnar sig åt att söka arbete hemifrån. Därför är det skönt att se sig 

själv och övriga arbetslösa som en egen klass. All denna hets och press som de arbetssökande 

känner föder en form av trots och motstånd. De är väldigt motsägelsefulla i den frågan, men de 

alla känner att de vill göra motstånd. De vill i högsta grad göra saker som de känner är 

självförverkligande för dem som individer. 

 

6.1.2 Upplevelser av psykisk ohälsa 

Ett mönster visade sig om att arbetslöshet påverkade måendet hos individerna på olika sätt och 

på olika grunder. Gemensamt var dock att intervjupersonerna upplevde arbetslöshet som något 

jobbigt och tråkigt. Det var inte vanligt förekommande eller särskilt enkelt för intervjupersonerna 

att nämna något positivt med arbetslöshet. Däremot nämndes många negativa aspekter som 

påverkade måendet.  

   Vissa personer la tyngd på att det var viktigt att känna mening i livet och ha något att gå upp till 

på morgonen. Ett jobb upplevdes som något betydelsefullt för individen eftersom det skulle ge 

individen mening men också säkerhet och möjlighet till personlig utveckling. Som arbetslös var 

det svårare att känna denna mening och personliga utveckling vilket resulterade i en känsla av 

meningslöshet. Jobb förstås som något viktigt för personens välmående och utveckling.  

Alla vill väl ha en mening med att kliva upp, det känns liksom, har man ett jobb och gå till vet 

man vad man gör då är det ju kanske det förhoppningsvis meningsfullt i sig om man valt rätt 

jobb. Det är svårt att ha en riktning som arbetslös eller riktningen är väl att få ett jobb. 

   Att ha struktur i sitt liv verkade vara det viktigaste för andra personers välmående. Samtliga 

intervjupersoner hade genomgått en period av arbetssökande hemifrån under minst 3 månader 

vilken präglades av brist på struktur. Det var svårt att uppehålla en struktur under dagtid medan 

nära och kära arbetade eller studerade. Individerna hade vanligtvis inga speciella tider att anpassa 

sig efter vilket resulterade i att sova bort dagen och uppleva att dagen flöt förbi. Många hade haft 

ett dåligt mående under denna period med känslor som ensamhet, depression och lägre 

självförtroende. Arbetssökandet blev passivt under denna period för många som endast sökte 

arbete när de absolut måste eller i sista stund innan sista ansökningsdag. Bland de personer som 

upplevde en avsaknad av mening som arbetslös förespråkade ofta betydelsen av att ha ett liv 

präglat av struktur. Dagarna upplevdes flyta ihop vilket gjorde det svårt att skilja på fritid och 

arbetstid.  

Alltså jag har ingen struktur alls och jag gör inte någonting som betyder någonting överhuvudtaget. 

Detta överensstämmer helt med Jahodas forskning (1971, 1982). Hennes stora studier visar att 

arbetslöshet bryter ner individernas tidsstrukturer. Det medför en stor psykisk påfrestning för 

den som befinner sig i denna situation.  

   Innebörden av att komma ut och träffa människor var något som påverkade mående för många 

andra och visade sig vara det personerna saknade mest med att arbeta eller studera. Varför 

ensamheten påverkade måendet berodde främst på behovet av att socialisera sig men också 
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behovet av att kunna jämföra sig med andra. Behovet av att jämföra sig med andra återkommer 

vi till under avsnittet om individens upplevelser av resurser.  

Jamen man har som ingen att prata med riktigt och sen när man är själv så blir det lätt att trycka ner 

sig själv. Rent mentalt kan man ju också få lite sådär problem. Man kommer ju inte ut till människor 

riktigt på samma sätt. Men jag tror att jag blev ganska, inte deppig... Men ganska låg när jag inte gjorde 

någonting. Mina föräldrar märkte det också, de försökte få mig att göra grejer men jag gav upp. För jag 

mår bättre när jag är runt folk. Jag gillar att vara runtomkring människor, så jag skulle nog vilja ha ett 

jobb därför, så jag får träffa folk. 

Känslan av välmående förstås genom att ha möjlighet till social kontakt och därför upplevs ett 

arbete som betydelsefullt. Den sociala aspekten av ett arbete är en av de fem grundläggande 

behoven som behöver uppfyllas för att vi som människor skall kunna vara mentalt stabila, men 

som snabbt ramlar bort vid arbetslöshet (Jahoda 1982). Samt Ezzy. (1982:1993) som talar om att 

vi människor behöver visa upp våra goda sidor, de sidor som vi själva är stolta över inför andra 

för att nå det optimala välbefinnandet 

   Många intervjupersoner berättade om upplevda känslor av skuld och skam och även utformade 

tankar om varför de upplevde det. Att vara arbetslös var något som personerna inte var stolta 

över och upplevde det därför jobbigt när människor frågade vad de jobbade med.  

Jag skäms ju lite inför alla. Man ska inte bara nöja sig med att jag är arbetslös och så kommer det, men 

det är ju något vanligt, de flesta är ju arbetslös någon gång en mer eller mindre lång period. Så att jag har 

ju som försökt att intala mig att det är något normalt, men det är ändå svårt. Mycket press och mycket 

skuldkänslor hela tiden, det är inget liv man vill leva. 

Ens föräldrar är ute och arbetar och sen så ligger man själv hemma på deras soffa det är lite såhär, ja, 

man känner verkligen att man utnyttjar dem. 

   Som vi nämnt tidigare upplevde många samhället som svårt att vara arbetslös i och kunde hitta 

orsaker till sin arbetslöshet därifrån. En del tog däremot på sig ansvaret och la skuld på att det var 

personens eget fel att denne var arbetslös. Personerna kände sig dåliga eftersom de inte “klarat 

av” att hitta arbete. Upplevelsen av skam förknippat med arbetslöshet är något Starrin & 

Hagqvist (1999) undersökt. Forskarna förklarar att synsättet om att arbetslöshet är skamligt 

uppstår på grund av samhälleliga värderingar av att arbete är något positivt. För om samhället 

värderar arbete som positivt, måste motsatsen vara negativt. Jönsson, R. L & Starrin, B. (2003) 

menar att desto fler erfarenheter individen har av skam, desto allvarligare konsekvenser för 

individens hälsa och sociala liv. Vidare förklarar Jönsson, R. L & Starrin, B. (2003) att 

skamkänslor kan skapas hos en person när de får uppleva nedvärderande beskyllningar vilket kan 

leda till en sämre självkänsla, mindre självförtroende för individen samt att denne drar sig undan 

från sociala sammanhang. Att en person känner skamkänslor gentemot en annan människa tyder 

på ett otryggt socialt band mellan dessa två individer (Jönsson, R. L & Starrin, B., 2003) 

Det känns lite som att det är jag som har valt att var arbetslös på många sätt. Och jag kan bli lite sur 

på mig själv för att jag inte började plugga, då hade jag ju sluppit vara arbetslös men. Det känns som att 

jag skäms lite över att vara arbetslös. 

Jamen man ska ha ett jobb eller plugga, man känner sig lite såhär, att jag misslyckades med det. 

De kunde beskriva hur de ser konsekvenserna i längden kommer att tära på deras stolthet och 

förändra dem:  

Man vill inte vara arbetslös för länge, man blir lite som en gammal hund med svansen mellan benen. 

man känner sig mindre värdig  

 



 
 

20 
  

6.1.3 Jagad av att söka jobb 

En del av intervjupersonerna uttryckte känslor som osäkerhet och frustration runt sin situation 

som för dem innebar en press över att söka jobb och ständigt vara tillgänglig och flexibel för 

arbetsförmedlingen. En person beskrev det som att vara styrd av arbetsförmedlingen eftersom de 

avgör hur ens vardag ser ut. En annan uttryckte en frustration över att aldrig kunna göra något 

för sig själv eftersom hen alltid kände sig tvungen att vara tillgänglig och beredd att förändra sitt 

liv, till exempel att hen måste vara beredd att flytta för arbete.  

Man blir som jagad. Genom att hela tiden bli ställd:” om du inte gör någonting dras ditt bidrag in 

direkt.” Och om de skickar ut ett jobb som kanske är i Stockholm så måste jag söka det även fast jag 

inte vill. Ja, det är konstigt. 

Individerna kunde även känna en press som kom inifrån sig själv vilket skapade en ständig stress.  

Det är väldigt stressigt, bara tanken på att inte ha något att göra, det är jättejobbigt. 

Även om Westerlund och Svenssons (2001) undersökning berör en målgrupp av äldre kvinnor, 

liknar deras upplevelser de resultat vi presenterar här. Kvinnorna hade känt sig bundna och 

beskrev sig själva till och med som slavar i sin kontakt till arbetsförmedlingen. En känsla av att bli 

hanterad och att bli tvungen till att genomföra saker de anser löjliga för att få tillgång till bidrag. 

Stojanovic (2001) redogör vidare för hur unga upplever arbetsmarknadspolitiken. De unga ansåg 

att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna endast erbjuder vad de unga ser som lägre stående 

arbeten, vilka ungdomarna inte vill ha. Vidare upplevde de unga att det ställs krav från dem av 

arbetsförmedlingen att de ska vara flexibla och tillgängliga. Stojanovics (2001) resultat liknar till 

viss del denna studies resultat.  

 

6.1.4 Svårigheter med att få ett arbete. 

Bland de områden som togs upp angående svårigheter med att få arbete var den hårda 

konkurrensen det område intervjupersonerna valde att tala mest om. Det upplevdes som att det 

var otroligt många som är arbetslösa just nu och inskrivna på arbetsmarknadspolitiska program 

vilka måste söka ett antal jobb genom arbetsförmedlingens hemsida varje månad. Detta gjorde att 

intervjupersonerna upplevde det otroligt svårt och ibland meningslöst att söka de arbeten som 

annonserades där.  

När jag ser en annons på platsbanken så känner jag att det inte är värt att försöka ansöka. Det 

kommer ändå vara 2000 andra som söker. Det är så många arbetslösa som söker, så man måste vara 

högst upp bland de bästa. Alla arbetsgivare söker de med erfarenhet, och väljer ut de bästa. Jag har ingen 

erfarenhet.  

   En intervjuperson beskriver vidare hur den stora konkurrensen gör att personen tappar 

motivationen till att fortsätta söka arbeten.  

Man får så många nej, att de valt någon annan, eller bara ett mail om att dem fått in 143 ansökande 

till den här tjänsten och vi ska välja ut en, jaha, vad är oddsen då? Det är mycket hopplöshet. 

Vidare upplevde majoriteten en känsla av att de var tvungna ha alla kompetenser till ett arbete 

innan de ansökte om det. Detta på grund av de höga kraven från arbetsgivare om att ha 

utbildning och erfarenhet.  

De flesta jobb kräver att man ska ha så mycket erfarenhet. Det känns som att man ska kunna allt från 

dag ett när man kommer dit. Det är inte som förut, att man kommer dit och så lär man sig på jobbet. 

Och då är det skitjobbigt för oss som inte har jobbat så mycket. Som inte har någon erfarenhet. 

Jag skulle söka ett städjobb, och dem sa att du behöver iallafall några månaders städerfarenhet och jag 

tänkte, hur ska göra det då? För man får ju inte erfarenhet om man inte får börja någonstans. 
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   En annan faktor som påverkade intervjupersonernas svårigheter med att få jobb var att de inte 

visste exakt vilket jobb de önskade.  

Det blir ju väldigt svårt för det är ju som lättare att skaffa ett jobb om man kan rikta in sig på en sak, 

nu satsar vi på det här, skriver och söker. Men om man inte riktigt vet vad man vill får man försöker 

sprida ut det lite. 

Jag vet ju att det går att få jobb men jag måste hitta rätt också, för jag vill inte bara ta vilket jobb som 

helst 

Denna önskan om att hitta rätt arbete kan kopplas till Stojanovics (2001) forskning som visade 

att unga vill ha ett meningsfullt arbete och inte vill ha lågvärderade arbeten som inte erbjuder 

möjlighet till utveckling eller stimulerar deras intressen. Om ungdomarna däremot börjat dra sig 

undan och isolera sig från omgivningen är risken stor att de även känner att deras situation är 

hopplös.  

 

6.1.5 Åsikter om arbetslöshet.  

Åsikterna om att vara arbetslös varierade sig något. Även om de i slutänden alla utmynnade i att 

arbetslösheten inte hade några positiva sidor. De äldre intervjupersonerna tänkte att priset för att 

vara arbetslös var högre än vinsten. För dem var fördelarna med arbetslösheten så små och 

irrelevanta att de upplevdes som inte ens nämnbara medans nackdelar som till exempel 

ovissheten och osäkerheten kring hur långt den här etappen i deras liv skulle vara upplevdes vara 

väldigt negativa. De intervjupersoner som var yngre, och inte hade så lång arbetslivserfarenhet 

var de som var något mer positivt inställda till sin arbetslöshet.  

När man gått klart sin gymnasietid på tre år, där man gjorde väldigt mycket så var det skönt att inte ha 

något att göra. Att bara ta det lugnt hemma de första två veckorna var som en liten mini semester. Jag 

fick ju ändå pengar för det! Men efter två månader var det inte ens värt pengarna att bara sitta hemma. 

De uttryckte även att arbetslösheten i sig är som ett yrke, som går ut på att söka arbete eller 

genomgå utbildningar som kan ta dem ur arbetslösheten. En person sa sig se erfarenheten som 

arbetslös värdefull eftersom hen hade tid till att observera sin omgivning. Hen hade observerat 

hur stressade människor är i sin vardag, hur upptagna de är och ständigt fokuserade på sitt arbete. 

Hen såg det som att de som arbetar kunde ha viljan att vidareutbilda eller utveckla sig men 

stagnerade i sin utveckling på grund av det hektiska yrkeslivet. Därför sågs erfarenheten som 

arbetslös som något lärofyllt. Därför önskades att hitta rätt arbete framför att enbart finna ett 

arbete, en tanke som delades av majoriteten av intervjupersonerna. Stojanovic (2001) menar att 

desto längre tid ungdomen är arbetslös desto mer förändras individens perspektiv på arbete. 

Detta leder till en önskan om att hitta rätt arbete. Unga vill ha ett meningsfullt arbete och inte vill 

ha lågvärderade arbeten som inte erbjuder möjlighet till utveckling eller stimulerar deras intressen. 

Anledningen till varför de äldre intervjupersonerna hade betydligt mer negativa tankar runt att 

vara arbetslös är något som kan kopplas till Bolinder (2006). Studien förklarar att arbetslöshet är 

en påfrestande livshändelse som påverkar människans välbefinnande till det sämre. Att 

arbetslöshet upplevs påfrestande beror på att situationen rubbar det stabila i individernas vardag. 

Eftersom de äldre hade hunnit bli mer självständiga och verkade ha större behov av stabilitet än 

de yngre intervjupersonerna kan det kopplas till Bolinder.  
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6.2 Hur upplevs de resurser som erbjuds? 

6.2.1 Positiv feedback  

Det är ganska skönt att komma hit på jobbcoaching. Då aktiverar man sig på dagarna, går inte bara 

hemma. För då gör man inte så mycket. Jag känner mig som en gladare person igen, och vill faktiskt 

göra någonting. 

På arbetsförmedlingen arbetar de för att de unga skall känna sig trygga, men de upplevs som 

stressade. Som att de inte har tid att på riktigt ta hand om den unge, utan ser den som ett ärende. 

Att skriva in sig hos arbetsförmedlingen ansågs inte svårt eftersom informationen var väldigt 

tydlig och blanketterna lättförståeliga. Jahoda (1971) ger förklaring till varför det upplevs så 

positivt att få komma till de aktiva programmen. Det är för att varierande miljöer och situationer 

skapar olika planer och mål för människan, vilket i sin tur skapar struktur åt handlingar och av 

tiden. Alltså blir variationen först och främst att få komma till en annan miljö dagligen. På de 

olika programmen lär de ut olika saker och de har inlämningsuppgifter, annars ges ingen närvaro. 

Detta skapar delmål för de arbetslösa. Att de måste närvara mellan vissa tider och har 

tidsbestämda raster skapar struktur i vardagen som de unga måste inrätta sig efter. På det här 

sättet har några de behoven Jahoda räknar upp uppfyllts. Dessa komponenter leder till ett ökat 

välmående och därför upplevs insatser som jobbcoachningsprogram positiva, särskilt i jämförelse 

med att gå hemma och disponera fritt över sin tid.  

   Jobbcoachningsprogrammet upplevs som väldigt grundläggande av de som är lite äldre och 

haft ett arbete. Men de har stor förståelse och tänker att kurserna måste vara på detta sätt för 

även de som helt saknar erfarenheter kan följa med i undervisningen. De yngre upplever däremot 

att de var i behov av den informationen som jobbcoachningsprogrammet gav ut, de fick lära sig 

nya saker från grunden. Detta medför att de känner en lättnad över att söka arbete jämfört med 

tidigare då de sökte utan denna kunskap i bakhuvudet. Där de befinner sig nu är det väldigt 

fokuserat på att de unga skall fundera själva, vad de har intresserade av, vad de har för 

erfarenheter och kvaliteter. Detta hjälper inte bara till när de sedan utformar CV:t vissa tycker att 

de positiva är något att ta till sig för att höja sin självkänsla och må lite bättre.   

Här är det så att om du inte lämnar in uppgifterna så får du ingen närvaro, då dras det bort pengarna 

för en dag. På morgonen måste man vara här i tid, annars kommer du inte in, vilket jag tycker är bra, 

att det är lite strängt. 

Det de unga uppskattar mest är hur de bemöts av människor som arbetar med dem. En stor del 

av intervjupersonerna hade enskilda samtal med en personlig jobbcoach, dessa samtal upplevdes 

väldigt positiva. Speciellt de coacher som upplevdes ambitiösa, brann för sitt yrke och genuint 

villa ge dem en chans till att få ett arbete var de som lämnade avtryck. För om coachen är 

drivande så blir de själva motiverade och mer drivande. Jobbcoacherna ger även styrning åt de 

arbetssökande, på så vis kan de tillsammans skapa en klarare framtidsvision. Antingen genom att 

se vad de vill eller hjälpa dem att sålla bland arbeten och utbildningar som de inte har intresse för. 

Coacherna är personliga och är mottagliga för en personlig kontakt de hjälper. Vägleder med råd, 

ger stöd, hälsar på morgonen och kommer ihåg de ungas namn. Detta gör att ungdomarna 

känner sig uppmärksammade och igenkända. När bemötandet blev en positiv upplevelse så blev 

också ungdomarna positivare till sitt arbetssökande. Liknande resultat går att finna i Westerlund 

och Svensson (2001) forskning där en grupp forskningsdeltagare upplevt arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder som positiva och hjälpsamma. De positiva upplevelserna har varit engagemang från 

personal, att personalen förstår deras situation och att kontakten med arbetsförmedlingen givit 

goda framsteg, exempelvis en anställning.  
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   De som samlas på denna typ av insatser känner en lättnad av att få umgås med andra i samma 

situation, de upplever att de har arbetslösheten som gemensam nämnare, de uppmuntrar lyfter 

och inspirerar varandra till att kämpa på. De utbyter erfarenheter, om till exempel olika yrken och 

arbetsplatser. Pratar om arbetssituationen generellt eller bara nonsens för att fördriva tiden. 

Upplevelsen av att de förstår varandra på ett plan som inte föräldrar, syskon vänner eller partner 

gör är väldigt viktig, för bearbetningen av deras erfarenheter. Egenskaper som är stigmatiserande 

(Goffman 2011) i ett sammanhang, kan vara egenskaper som ger bekräftelse i ett annat 

sammanhang. Det är precis vad intervjupersonerna beskriver i stycket ovan. Hur deras stigma 

(arbetslöshet) ger dem gemenskap och sammanhang i till exempel jobbcoachningsprogrammet. 

Det är möjligt eftersom stigma och utanförskap skapas utifrån relationerna mellan olika 

egenskaper och människor.  

   De beskriver att de mår bättre av att träffa människor efter en tid med en passiv insats. De är 

inte längre ensamma om dagarna och kan interagera med individer som förstår vad de har gått 

igenom samt vad de går igenom för tillfället: 

Här tvingas man på ett annat sätt, de som kollar igenom ens ansökningshandlingar kan lyfta och 

berömma något man gjort bra det är tillräckligt för att man ska känna att man får ordning på det och 

kan skicka in ansökan 

Att spegla sig i andra individer kan upplevas värdefullt för de arbetssökande. När 

intervjupersonerna har sett sig själv som odugliga under tiden de sökt arbete hemmavid, kan det 

vara stärkande att kunna jämföra sig med någon annan som visar en sämre egenskap än en själv. 

Till exempel finna en person som har mindre motivation, är mer blyg eller inte lika talför som en 

själv kan ge en motivation till att söka arbete. Även detta kan Ezzy förklara han säger att i och 

med denna ändring av status måste individerna genomgå en identitetsprocess, som innebär 

jämförelse med andra, reflektion, och ändring av sin självuppfattning. Det som händer i den här 

situationen är att när de träffar andra personer så kan utvärdera sig själv positivt. Dessutom får de 

nu har möjlighet att uttrycka sina egenskaper som de själva värderar positiva detta minskar 

självtvivel och ångest samtidigt som det höjer självkänslan. (Ezzy 1982:1993) 

   De blir motiverade, vill bara ut och söka så mycket jobb som möjligt. Att avsluta och klara av 

saker ger också höjd motivation. Alla är överens om att det är bättre att gå på en aktiv insats 

istället för en passiv. 

 

6.2.2 Negativ feedback 

Kontakten till myndigheten har varit väldigt varierande, ofta har det hänt att de fått byta 

handläggare. På grund av att deras handläggare till exempel är på semester eller mammaledig. 

Men det är inte en automatisk process. Intervjupersonerna berättar att detta skett i samband med 

att de försökt kontakta sin handläggare: 

Det är stressigt och oorganiserat där, till exempel efter min inskrivning fick jag inget svar på mail i 7 

veckor. Tillslut fick jag svaret: det finns ingen kontakt just nu, återkom senare. Idag har jag totalt bytt 

handläggare fyra gånger. 

Av andra har Arbetsförmedlingen upplevts förminskande, de talar med dem på ett sätt som 

antyder att de inte förstår vad som sägs, som om de vore barn. Det upplevs svårt att få respons 

eller en personlig kontakt med någon. Informationen upplevs som otydlig och förvirrande för att 

personal givit olika direktiv och svar på frågor. Sedan kan de inte svara på frågor som de 

arbetssökande antar är väldigt grundläggande, flera intervjupersoner vittnar om att de blir 

hänvisade till hemsidan, eller till någon annan som hänvisar tillbaka till myndigheten.  
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   Upplevelsen av vad arbetsförmedlingen faktisk gör är att skriva in folk sedan lämna över de 

arbetssökande på något arbetsmarknadspolitiskt program eller åtgärd. Känslan av att vara undan 

fösta bland de olika programmen och egentligen bara vill bli av med de arbetssökande uppstår 

snabbt. Intrycket de lämnar är att de är oengagerade. Deras ointresse smittar av sig på 

intervjupersonerna. 

Till exempel när jag skulle prata med en handläggare, plötsligt ser jag hur hon vänder sig om och börjar 

skriva på sin dator och ignorerar mig. Jag visste inte om jag skulle stanna eller gå. 

När jag höll på att prata sa han plötsligt: nu drar vi ett streck över detta. Man blir bemött som att man 

är jobbig och bara tar upp deras tid 

Ungdomarna själva blir oengagerade, och ägnar minimal uppmärksamhet till att lyssna på sin 

handläggare. Eftersom detta var deras enda kontakt under den tid de hade sin passiva insats tror 

de att detta bidrog till att den passiva perioden blev så väldigt negativ. De vittnar om hur dessa 

kontakter inte alls genererade positiva känslor. Det uppstår obehagskänslor när de måste gå dit, 

för om det inte var tvång skulle de inte gå till arbetsförmedlingen. De flesta hoppas på att aldrig 

mer behöver gå dit när de väl fått ett arbete 

På första mötet blev jag väldigt ifrågasatt, jag tycker att det var fel att lägga värderingar i vad någon 

annan gör med sin tid. Han skall vara min handledare, jag tappade direkt respekten. Det blev inget bra 

samarbete efter det. 

Ezzys teori förklarar vad som händer med en individ när denne befinner sig i sociala umgängen 

där personen blir hindrad till att uttrycka sina värderade egenskaper. Det kan ge personen 

oduglighets känslor och orsaka ångest, sänkt självkänsla och självtvivel. De obehagskänslor 

intervjupersonerna känner över att gå till arbetsförmedlingen kan ha att göra med det bemötandet 

de berättar om.  

   Arbetsförmedlingen upplevs inte som hjälpsamma, och att de olika programmen och 

aktiviteterna väljs efter pris och inte kvalitet eller effektivitet anmärker intervjupersonerna på. Att 

deras informationsmöten om programmen sedan är oförberedda och otydliga bidrar endast 

ointresse hos åhörarna. 

   Några av de som haft ett arbete och anser sig vara berättigad till a-kassa tycker att myndigheten 

inte hjälper dem med dessa frågor. De förstår att de inte är de som betalar ut a-kassan men tycker 

ändå att en Arbetsförmedlingen borde vara bättre insatt i vad som gäller när det kommer till 

grundläggande saker så som blanketter och villkor. Så att de arbetsökande kan få bättre 

vägledning för just nu känner de att de står ensamma i dessa frågor och kan ej få vettiga svar från 

något håll. Enligt flera studier (Rantakeisu 2002; Westerlund och Svensson 2001; Lund och 

Ramsby 2001; Knocke och Hertzberg 2000; Thomsson och Hoflund 2000; Berg 1997) visar på 

att många arbetslösa negativa erfarenheter av arbetsförmedlingen samt arbetsmarknadsåtgärder. 

Som nämnt tidigare i studien berättade intervjupersoner om en motvilja mot att gå till 

arbetsförmedlingen eftersom det blev då tydligt att de var arbetslösa. Detta kopplades till den 

misskreditabla egenskapen hos stigmat (arbetslöshet). När de tvingas gå till arbetsförmedlingen 

ser omgivningen att de tillhör den utstötta gruppen arbetssökande. Om de kan undvika att fysiskt 

gå dit, besparar de sig skammen. Spekulationer finns om ifall skammen inte var kopplad till 

arbetsförmedlingen, så skulle grundinställningen till arbetsförmedlingen inte vara så negativ. 

   Även om de flesta ungdomarna blivit väldigt negativt inställda till arbetsförmedlingen så har de 

en förståelse för att det blir såhär: 
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Det är för få handläggare, de har ju inte tid för alla. Då blir det svårt att träffa alla och verkligen hjälpa 

dem. Om de hade haft 10st istället för 30st var hade det kanske varit lättare att hålla koll på var och en 

och söka jobb åt alla. 

 

6.2.3 Förbättrings områden 

Det hade varit bra om man fick åka ut till olika arbetsplatser en gång i veckan, ungefär som ett 

studiebesök. För att få se hur de arbetar, så att man fick upp ögonen för olika yrken som man kan 

tänka sig utföra samt känna sig uppmuntrad till att söka jobb eller utbilda sig. 

De vill inte bli pressade att ta tillfälliga arbeten som de upplever inte kommer utveckla dem som 

människor. Istället skall fokus ligga på nya jobb eller vidare utbildning som de själva kanske aldrig 

reflekterat över att de kunnat vara intresserad av eller passande för. 

   Av myndigheter skulle de vilja se en bättre anpassning utefter individer. Att handläggaren som 

tilldelas personerna har erfarenheter av det de är intresserade av samt att de ska informera om alla 

tjänster de erbjuder samt sina rättigheter till vad som kan krävas av dem som myndighet. 

Intervjupersonerna upplevde att de förväntades av dem att de skulle själva kräva saker, men i 

själva verket hade de ingen aning om vad som erbjöds.   

   En aspekt som många lyfte var att de ville ha bättre information. Information från myndigheter 

och information från de anlitade arbetsmarknadspolitiska insatserna.  Det rörde sig självkart om 

olika typer av information. På de arbetsmarknads marknadspolitiska programmen skulle de finna 

det hoppfullt om de fick veta att de som slutar dyka upp  har fått ett arbete. Det 

intervjupersonerna efterlyser är hopp, en konkret händelse som kan ge dem hopp om att det inte 

är omöjligt att få arbete även om man är inskriven. 

   Hjälp till saker som verkligen behövs för arbeten. Till exempel körkortskurs, teorikunskap eller 

liknande när personer varit arbetslösa under en längre tid. De upplever att just nu så har de inte 

råd med körkort, men många arbeten kräver körkort. Så då gör det bara runt i en ond cirkel för 

dem. 

   Lektionerna och föreläsningarna som de programmen erbjuder skulle behöva ett lyft. 

Intervjupersonerna skulle vilja se en bättre kommunikation och planering bland personalen. Så 

att de är välinformerade om vem som undervisar i vad, och när, inför vilken grupp för att 

undvika onödig upprepningar. Kortare dagar efterlyser de unga också, att dagarna skall kortas ner 

till till exempel 9 till 14 var en stark önskan, för att känna att de arbetar effektivt och på så sätt 

faktiskt känna att det ger någonting. 

Att bara sitta och söka arbete flera timmar per dag blir ointressant i längden, det blir långdraget. Det är 

inte som att jag ser framemot att peta i sitt personliga brev, cv eller bara sitta och surfa runt, det lyfter 

inte någon. 

Att de känner såhär varje dag de sista två timmarna av dagen drar ner helhetsintrycket och ger en 

känsla av förvaring. De skall bara sitta av tiden, och det upplevs inte 

meningsfullt.  Intervjupersonerna vittnar om en känsla av att de inte blir sedda. De tillhör bara 

ännu en grupp som går flyter igenom deras verksamhet. Vilket inte alls bidrar till uppmuntran 

eller inspiration.  
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6.3 Hur upplever de unga sin omgivnings syn på dem som arbetslösa?  

6.3.1 Reaktioner & värderingar bakom 

En situation som beskrivits jobbig av en del intervjupersoner är när personer frågar hur det går 

med arbetssökandet. Varför situationen kan upplevas jobbig är på grund av att den arbetslösa 

känner att hen måste förklara sig varför personen inte har hittat ett jobb än. Det som framkallar 

den känslan är frågor om varför och hur det kan vara svårt att hitta arbeten med vad som 

uppfattas som en anklagande ton. En intervjuperson förklarade en känsla av att den frågande 

personen inte tror på att denne söker så pass många arbeten som den gör. Det kan upplevas att 

den som frågar ställer sig ifrågasättande och vill ha ytterligare argument och förklaringar från den 

arbetslösa än vad som berättas. En intervjuperson känner behovet av att antingen undgå 

diskussion genom att hålla med eller ge ett försiktigt argument om att hen faktiskt är aktiv. 

   Andra kunde uppleva pikar, främst från anhöriga. Pikar som till exempel syftar till arbetsmoral 

och att vara ambitiös. Vissa gånger kunde det upplevas som att anhöriga medvetet pratade om 

arbete för att ge någon slags hint som gav den arbetslösa mer press. 

   Sedan har det också upplevts ett neutralt bemötande där en del av intervjupersonerna inte säger 

sig ha upplevt ifrågasättande utan mer förståelse och acceptans. Personerna har inte känt sig 

värderade efter sin situation som arbetslös. 

   Att uppleva medlidande från andra människor var också något som en del av 

intervjupersonerna upplevt. En intervjuperson visste inte riktigt vad hen tyckte om det här 

bemötandet medan en annan beskrev det som ett oönskat bemötande. Detta eftersom det då 

upplevs som att personen erkänner att den arbetslösa befinner sig i en eländig situation och att 

den arbetslösa också är eländig.     

Det är svårt att få jobb och dem i ens omgivning verkar inte, dem som redan har jobb eller studerar 

verkar inte riktigt…det känns som att ingen tror på mig när jag säger att jag söker. 

Jag tycker dem flesta har tagit det ändå relativt normalt (red. anm. Att vara arbetslös) att, jaa det var ju 

tråkigt, det är bara kämpa på. Jag känner inte att någon har värderad mig för att jag har varit 

arbetslös. 

Det fanns två motpoler av hur intervjupersonerna upplevt de blivit värderade av andra. Den ena 

värderingen var antingen ingen speciell, omgivningen såg den arbetslösa som vilken annan och 

såg deras arbetslöshet som något tillfälligt. Den andra värderingen var en nedlåtande inställning 

där den arbetslösa kunde känna sig antingen definierad efter sin arbetslöshet eller att ha tappat en 

viss status. Stigmateorin blir tydlig här. Då intervjupersonerna redogör för hur omgivningen 

snabbt lägger en värdering om dem i sättet de talar till dem. Genom att andingen visa medlidande 

som visar på att de är ynkliga varelser. Eller så inkompetenta att inte klarar av att få ett arbete 

därmed förväntar de sig att situationen är mer eller mindre permanent. Goffman skulle beskriva 

det genom att säga att omgivningen förminskar och reducerar individerna samt stämplar dem. 

Ezzys teori beskriver hur en person får en annan status som arbetslös än som arbetstagare. I 

ovan berättade historier om de bemötanden som präglades av misstro och nedvärderande syn 

intervjupersonerna fått kan man se att den arbetslöse saknar inflytande och makt över 

situationen. Detta för att personerna ifrågasätter vad den arbetslöse ger för svar och försöker 

utöva makt genom att ge hintar. Detta i försök att skapa någon slags skam hos 

intervjupersonerna. Sedan var det andra intervjupersoner som inte upplevt vare sig att ha blivit 

värderade eller illa bemötta. Detta går att förklaras med att en person känner skamkänslor 

gentemot en annan människa när relationen emellan dem tyder på en otrygg relation (Jönsson, R. 

L & Starrin, B., 2003). 
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6.3.2 Negativ press 

En negativ press kunde skapas hos intervjupersonerna utifrån sin omgivnings syn på dem. Med 

omgivning under denna kategori nämndes ofta familj, släkt och bekanta. Den negativa pressen 

kunde antingen skapas utifrån att personerna blev jämförda med andra, blev tjatade på eller 

ifrågasatta. Den upplevda pressen var inget som motiverade de berörda intervjupersonerna utan 

det skapade snarare mindre motivation. Detta eftersom det inte upplevs uppskattande att höra 

tjat ständigt eller bli tillsagd vad en borde göra. Speciellt från de äldre generationerna fick 

personerna påtryckningar, mestadels eftersom den gruppen hade mindre förståelse för 

svårigheterna med att få anställning. 

Till exempel min sambos föräldrar är såhär, ”men hur svårt kan det vara när jag var ung så gick jag 

bara in på massa ställen och man fick ju alla jobb” det funkar ju inte riktigt så idag. 

Det är en liten press känner jag. Tror hon är nästan mer en press än vad min egna mamma är (red. 

Anm. Svärmor). Jag tror det skapar problem på något sätt. Den här pressen. 

Ezzys teori förklarar hur en individ kan förändra hur tillgiven den är till närstående och förändra 

sina sociala relationer på grund av att ha blivit arbetslös. Detta eftersom personen genomgår en 

identitetsprocess som är baserat på att jämföra sig med andra och reflektera över sig själv vilket 

ändrar hur personen uppfattar sig själv. Befinner sig personen i umgängen där dennes egenskaper 

inte uppmuntras utan istället blir ifrågasatta och jämförda med andra, där personen själv blir den 

“dåliga”, så kan det leda till en negativ självbild. Det är sedan denna identitets förändring som kan 

påverka personens sociala relationer.  

 

6.3.3 Stöd 

En annan upplevelse av sin omgivning var en positiv sådan som uppfattades som en form av 

stöd. 

Alla vill bara hjälpa, det är inte som att de ser ner på mig, utan de vill hitta förslag och försöker ge mig 

kontakter, så det är mer så att de försöker få in mig i sitt nätverk. 

Familjen kunde vara relativt aktiv mot den arbetslöse utan att denne uppfattade det som negativ 

press. Intervjupersonen kände av att de ville hjälpa denna och uppfattade deras aktioner istället 

som ett stöd. Kompisar upplevdes särskilt stödjande och kunde hjälpa till med kontakter till 

arbeten. Varför kompisar ofta upplevdes mer stödjande kunde förklaras genom att de också 

nyligen varit arbetslösa och därför förstod hur svårt det kan vara.  

De vill ju att jag ska ha ett jobb för de vet ju hur jag blir när jag inte har struktur och inte gör något på 

dagarna för då sover jag ju bort hela dagarna också är jag vaken hela nätterna också mår jag skitdåligt 

och det vill ju inte de.  

Har föräldrarna ett låt gå tänk kring arbetslöshet underlättar det för ungdomen. Då dessa 

föräldrar inte sätter lika stor press. Föräldrar har nämligen stor inverkan över ungdomarnas 

upplevelse över arbetslöshet. Betonar föräldrarna hög arbetsmoral innebär det att ungdomarna 

kan ärva den höga arbetsmoralen och därför känna sig rastlösa, frustrerade och maktlösa. Har 

ungdomarna däremot inte hög arbetsmoral upplever de istället skuld och skam (Stojanovic 2001). 
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6.4 Vad har de unga för framtidstankar/syn? 

Jag försöker se ljuset hela tiden annars funkar det ju inte. men på papperet ser det jättemörkt ut, men det är bara 

att tänka att det kommer bli ljust sen. Ungefär som att bo i Sverige och vänta på våren   

 
6.4.1 Vad omgivningen förväntar sig av deras framtid. 

Det fanns en skillnad mellan de yngsta och de äldre deltagarna i sina upplevelser av framtiden. 

Hos de äldre deltagarna framkom mer ofta en oro över framtiden eftersom det förväntas från 

både omgivning och samhälle att individen ska ha sin framtid planerad. Förväntningar som att 

individen ska till exempel ha bil, familj, hus och jobb. Det uttrycktes en press över att hinna 

skaffa allt det och en rädsla över att inte kunna uppnå det, detta gav sken av en ovilja att följa 

normerna. Den här pressen kombinerad med individens vilja över att förverkliga sig själv samt 

situationen som arbetslös orsakade en stress hos vissa. Förverkliga sig själv som i att resa samt 

utveckla sig själv.  

Det är mycket framtidsångest, för det är så mycket man ska veta vem man är och varför och vart man är 

på väg och vilken stad man ska bo i, vilket jobb man ska ha… Man ska ha jobb, familj, hus, leende på 

läpparna, allt. 

Och sen så sista stadiet blir ju villa, vovve, volvo. Då har man som allt. Och så ett jobb. 

Samtidigt hade många av intervjupersonerna en positiv önskan efter just familj, hus och barn. 

Det upplevdes som något de längtade efter, önskade ha och innebar en ljus framtid för dem. 

Ordet trygghet nämndes ofta i samband med tanken av att ha hus och jobb. 

Just nu, jag skulle vilja hitta ett jobb som jag trivs med, som jag är trygg i. Jag vill gärna ha hus och 

sådant. Det är väl det jag kan komma på just nu. Trygghet. 

 

6.4.2 Kortsiktiga mål 

Inom den närmsta framtiden hade de flesta intervjupersonerna säkrat ett sommarvikariat. Många 

kunde tänka sig att börja studera inom en snar framtid om de bara kunde hitta något som 

intresserade dem tillräckligt. Det fanns även en önskan om att de arbeten som de var villiga att ta 

inte skulle vara enformiga eller tråkiga. Överlag såg intervjupersonerna sin närmsta framtid som 

positiv. Framför allt för att de säkrat sommarvikariat vilket gav dem en bekräftelse på att de är 

kapabla till att få ett arbete. Samt att deras tjänster uppskattades till den grad att de fick komma 

tillbaka till en tidigare arbetsplats. Att intervjupersonerna ville hitta ett arbete de fann tillräckligt 

intressant, varierande och roligt liknar de resultat Stojanovic (2001) fann med att ungdomar vill 

ha meningsfulls arbeten som ger möjlighet till utveckling.  

 

6.4.3 Långsiktiga mål   

De långsiktiga målen ses som långt bort eller väldigt diffusa. De unga vet vad de inte vill göra och 

hur de skulle vilja arbeta. Fokus låg då på att vara med och förändra, inte bli alltför styrd i arbetet 

men de har ingen aning om inom vilket yrke. Vissa känner ändock att de behöver vara realistiska 

med tanke på hur hög arbetslösheten är i Sverige idag. De har alla varit arbetslösa under en 

tidsperiod och de talar alla om svårigheten med att överhuvudtaget få erbjudande till en 

anställnings intervju. Detta leder till att de känner sig osäkra på hur just deras framtid kommer att 

utformas i det långa loppet. De flesta kunde och ville ändå se sig själva om tio år med en 

universitets utbildning, ett bra arbete, stabil ekonomi, familj och hus. Detta avsnitt besvarades 

också mestadels med abstrakta svar, enkelt uttryckt drömmar om kommande storhet, att bli 

något, göra karriär och ett namn för sig.   De gemensamma framtidstankarna om att ha mycket 
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förmåner som ett hus, ekonomi, bra arbete och universitetsutbildning kan kopplas till Ezzys 

(1982:1993) teori där en ökning av förmåner, inflytande och makt innebär en förändrad status för 

individen. Denna typ av förändrad status ses som positiv för människan och förknippas ofta med 

att fira och att etablera den nya statusövergången till sin identitet. Dessa framtidstankar går även 

att koppla till stigma eftersom personerna tidigare har berättat att det upplevs som att det man 

ska ha i samhället för att passa in är hus, familj och bil (Se under rubrik samhällets påverkan samt 

vad omgivningen förväntar sig av deras framtid). På det sätt går det att koppla denna typ av 

framtidsönskningar till en önskan om att i framtiden passa in i samhället. 

 

 6.4.4 Känsla av att ha blivit förändrad 

Sedan personerna blev arbetslös upplevde en del att de blivit förändrade. En majoritet kände sig 

mer förslappade eftersom personerna inte var lika aktiv som om de studerat eller arbetat. Att 

träffa mindre människor och avsaknaden av pengar gjorde personen mer inaktiv vilket ansågs ha 

påverkat deras liv. 

Man blir som lite segare. Det händer ju som ingenting. När man gått från att arbeta till ingenting. Det 

är lite tråkigt. Jag är väl lite mer slö än vanligt. 

Jahoda (1982) menar att de arbetslösas liv i passivitet innebär att personen blir uttråkade och 

deprimerade, detta på grund av att tiden upplevs gå sakta. Även fast intervjupersonerna ingick i 

en aktiv insats anser vi Jahodas teori vara tillämplig eftersom individerna endast tillfredställer två 

av de fem behov. Därför vittnar intervjupersonerna om denna förändring.  

   Andra upplevde det som att de lärt sig något av att vara arbetslös på olika sätt. Någon trodde 

sig kämpa hårdare i livet nu än om personen alltid hade haft ett bra jobb. Detta eftersom 

personen nu vet hur det är att leva utan pengar. En annan hade rannsakat sig själv och insett att 

personen klarar mer än vad den tror och därmed blivit stärkt. Gemensamt är att erfarenheten av 

arbetslöshet gett någon slags positiv utkomst som kommer gagna personen i framtiden. En stor 

del av intervjupersonerna trodde sig ha större respekt för arbetslösas situation i framtiden. Detta 

på grund av att de innan upplevelsen av att själv vara arbetslös hade uppfattat arbetslösa som slöa 

eller att de inte gjort tillräckligt för att bli anställda. Men efter att de själv upplevt situationen så 

pass svår kommer de ha en större respekt för arbetslösa.  

Jag hade inte träffat så många arbetslösa men man har väl tyckt de har varit slöa och att de inte gjort 

tillräckligt för att få ett jobb. Men nu har man insett att det inte är så djävla lätt att få ett jobb. Så man 

kommer väl ha större respekt för dem. 

Jag tänker i framtiden att det kommer vara positivt (red. anm. erfarenheten av att vara arbetslös) att 

man själv har större sympati eller att man har mer kännedom om hur det är att vara arbetslös... Så att 

det gör mig till en bättre människa kan jag tänka mig i framtiden. 

Goffman (2011) beskriver att personliga egenskaper kan kopplas ihop med samhällspositioner. 

På så vis sammankopplas vissa yrken eller arbetslöshet med egenskaper. De här ungdomarna som 

nu är arbetslösa och själva haft fördomar om arbetsökande inser nu att dessa två faktorer inte 

följs åt. De anser inte längre att arbetslösa skiljer sig från övriga personer. Goffman (2011) 

förklarar denna insikt med att människor generellt inte är medvetna om förväntningar och krav 

som finns i samhället för än de själva inte har förmågan att uppnå dem  
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7. Diskussion 

Under detta avsnitt kommer en diskussion föras runt studiens syfte, metod och resultat. 

Diskussionen innefattar reflektioner om hur syftet är uppfyllt, åsikter om studiens resultat och 

inom vilka områden det anses viktigt att forska vidare inom. 

Syftet med vår studie var att undersöka hur unga vuxna (mellan 18-24) upplevde det att vara 

arbetssökande. Denna studie ville lyfta de arbetssökandes perspektiv för att öka vår förståelse för 

deras situation. För att kunna besvara det breda syftet om en individs upplevelser bestämde vi oss 

för att sätta en ram runt begreppet upplevelse. De fyra områden vi ansåg passande för att rama in 

syftet blev upplevelser angående tankar och känslor, det formella (arbetsmarknadspolitiska resurser), 

det informella (omgivning) och framtidssyn. De fyra teman uppfyller inte alla perspektiv av vad en 

upplevelse kan vara som arbetslös men syftet anses uppfyllt utifrån de ramar som satts. 

 

Det vi märkte tydligast utifrån resultaten var att arbetslöshet generellt upplevdes som något 

negativt av samtliga intervjupersoner. De flesta svar var negativt inställda till arbetslöshet och 

samhällets krav på individen. Dessa resultat ger i överlag en bild av arbetslöshet som en utsatt 

och svår situation som präglas av press från samhälle och omgivning. I sin tur kan detta göra 

individen känslig mot hur dennes omgivning agerar och bemöter individen, eftersom personen 

upplevt tidigare nedlåtande eller ifrågasättande bemötande. Denna kunskap anses vara av värde 

för de som arbetar nära arbetslösa, eftersom de behöver vara uppmärksamma på att den 

arbetslöse upplever relationen som respektfull. Majoriteten av intervjupersonerna mådde eller 

hade under en period mått väldigt dåligt på grund av isolering, avsaknad av struktur och avsaknad 

av mening till följd av arbetslösheten. Genom att samtliga intervjupersoner var med i ett aktivt 

arbetsmarknadspolitiskt program, (vilket innebar att de dagligen fick träffa andra människor) 

hade deras mående förbättras och även viljan till att söka arbete. Möjligheten till att få träffa 

människor, och speciellt andra arbetslösa, var alltså något som upplevdes väldigt positivt.  

   Den första frågeställningen om känslor och tankar är vid och kan tolkas på många olika sätt, 

ändå återfanns mönster i intervjupersonerna berättelser. Enbart de tankar och känslor som inte 

hade något att göra med övriga frågeställningar blev presenterade under det avsnittet. 

   I övrigt fanns delade tankar runt de arbetsmarknadspolitiska resurserna. De gemensamma 

tankarna handlade om hur stressigt personalen på arbetsförmedlingen verkade ha det, vilket gav 

konsekvenser som ett illa bemötande eller brist på information. Upplevelsen av föreläsningarna 

som intervjupersonerna fick genom jobbcoachningsprogrammet varierade däremot stort. 

Individens tidigare arbetserfarenhet, och därmed kunskap om arbete, avgjorde hur meningsfulla 

föreläsningarna upplevdes. För de yngre personerna som hade mindre arbetserfarenhet upplevdes 

föreläsningarna som väldigt viktiga och intressanta, medan de upplevdes onödiga och långtråkiga 

för de äldre som hade längre arbetserfarenhet. De enskilda samtal intervjupersonerna fick ha 

tillsammans med en personlig jobbcoach upplevde samtliga som positiv. Jobbcoacher kan 

inspirera arbetslösa genom att visa engagemang, hopp, omtanke och motivera. Det framkom 

alltså hur avgörande kontakten med personal är inom de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för 

intervjupersonernas upplevelse av resurserna. Kontakten kunde påverka intervjupersonerna så 

pass att de inte ville gå tillbaka till arbetsförmedlingen. Den personliga kontakten är alltså väldigt 

viktig för att skapa ett förtroende hos arbetslösa klienter, också för att skapa en positiv bild av 



 
 

31 
  

resurserna som erbjuds. Detta anses viktigt att tänka på för oss socionomer, att den personliga 

kontakten är a och o. 

   En del intervjupersonerna hade haft otrevliga upplevelser av sin omgivning som antingen 

värderade dem eller anmärkte på något på grund av att de var arbetslös. Sedan fanns en motsatt 

grupp som varken upplevt sig värderad eller nedtryckt på grund av sin situation som arbetslös. 

Bland de personer som upplevt nedvärderande omgivning var det vanligt att känna press, i vissa 

fall skuld och mindervärde. Angående framtiden hade samtliga forskningsdeltagare liknande 

tankar. Tankarna kunde separeras i kortsiktiga och långsiktiga tankar, där de långsiktiga tankarna 

var mer abstrakt än de kortsiktiga. Kortsiktigt tänkte intervjupersonerna främst på arbete och 

utbildning. Långsiktigt önskade sig majoriteten hus, barn och/eller ett bra arbete som de trivdes 

med. Ordet trygghet nämndes i och med tankarna om att ha hus. Det gemensamma var att 

intervjupersonerna såg ljust och positivt på framtiden även om någon enstaka person kunde 

uttrycka viss oro. En möjlighet är att de arbetslösas svåra situation påverkar synen av 

arbetsmarknadspolitiska resurser.   

   Läsaren uppmanas till att erinra sig om att studien syftar till att återge intervjupersoners 

subjektiva upplevelser, inte objektiva sanningar. Studien syftar exempelvis inte till att försöka 

presentera vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder som är rätt eller fel. Däremot kan resultaten om 

hur intervjupersonerna upplever resurserna tas i beaktande och användas för att forska vidare. 

Antingen i en kvalitativ forskning med fler intervjupersoner eller i en kvantitativ forskning som 

syftar till att undersöka vilka resurser som upplevs hjälpsamma. Detta för att kunna uppgradera 

och optimera resurserna. Studiens frågeställningar fyller inte upp alla delar av vad en upplevelse 

kan vara för arbetslösa unga. Därför kan vidare forskning fokusera på andra teman gällande 

arbetslösas upplevelser eller bygga på med flera teman.      
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9. Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

* Ålder? 

- Boendesituation? 

- Utbildning? 

- Hemort 

- Hur länge har du varit arbetslös? är detta första gången? 

 

- Vilka känslor och tankar har de unga som arbetssökande. 

(ev. Hur ser de ungas självbild ut?) 

* Berätta vad du gjorde innan du blev arbetslös? 

* Kan du berätta hur ditt liv ser ut just nu? 

* Är du nöjd med din tillvaro? 

* Hur upplever du det är att vara arbetssökande? Känslor & tankar. 

* Kan du beskriva några positiva känslor om att vara arbetslös?  

* Beskriv några negativa känslor om att vara arbetslös? 

* Vilken är din egen förklaring till din arbetslöshet idag. 

* Vad tycker du har varit det största hindret för dig med att komma ut på  

arbetsmarknaden?  

* Om du tänker på den här tiden som du har varit arbetslös och behövt  

bidrag, om du skulle nämna en sak, vad har du tyckt varit värst?  

* Hur upplever du din ekonomiska situation?  

* Har ditt självförtroende påverkats av arbetslösheten? 

* Hur har ditt självförtroende påverkats av  arbetslösheten? 

 

- Hur upplevs arbetsförmedlingen, Miroi?  

(Hur upplevs de resurser som erbjuds av samhället?) 

* Vad är du inskriven på? (Ex, arbetsförmedlingen, miroi, fas 3) 

* Hur var processen för att komma in?  

* Kan du beskriva vad du får för hjälp? 

* Tycker du att du får den hjälp du behöver med att hitta ett jobb? 

* Tycker du hjälpen ger dig något? Vidarefrågor (JA) * Vad tycker du är bra med 

det? (NEJ)  
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* Vilken hjälp skulle du tycka vore bra? 

* Får du bidrag? 

* Om ja, Hur var/är det att ha bidrag tycker du? 

* Fanns det något som du tyckter var positivt med att ha bidrag? 

* Känner du dig uppmärksammad och sedd av verksamheten? 

* Finns det svårigheter med att förstå Är resurserna svåra att hantera?   

* Vad hade du för förväntningar på arbetsförmedlingen i början av processen? 

 * Hur levde de upp till dina förväntningar? -> konsekvenser? 

 

- Hur upplever de unga sin omgivnings syn på dem som arbetslösa?   

* Kan du berätta vilka reaktioner du får från din omgivning när du säger att du är 

arbetssökande? 

* Berätta om någon/några nämnvärda händelser 

* Hur har du upplevt omgivningens attityd mot dig? 

 * Hur har dessa attityder och händelser påverkat dig? 

  1. I stunden  2. “Långsiktigt” 

* Har du börjat bete dig annorlunda mot din omgivning sen du blev arbetslös? 

 

 

- Vad har de unga för framtidstankar/syn? 

* Tror du arbetslöshetsperioden kommer att påverka dig i framtiden? 

* Vilken är den högsta utbildning du planerar ha genomgått när du är 35 år? 

* Var ser du dig själv om 10 år? 
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Bilaga 2 följebrev.  

 

Till dig som är arbetssökande mellan 18-24 år! 

 

 

Hej! Vi är två socionomstudenter från Umeå Universitet  som ska göra vår kandidat-uppsats. Vi 

vill med vår studie undersöka hur unga vuxna (mellan 18-24) upplever att vara arbetssökande. Vi 

vill lyfta de arbetssökandes perspektiv för att öka vår förståelse för er situation. Intervjun utgår 

från följande huvudfrågor / “teman” 

 

Vi är i behov av 6 st arbetssökande intervjupersoner i cirka 1 timme vardera. Intervjuerna 

kommer spelas in om tillåtelse ges, detta för att uppgifterna ska bli så sanningsnära som möjligt. 

Ni som blir intervjuade har inget krav eller tvång att vara med eller svara på frågorna. Ni får 

avbryta eller hoppa över frågor under intervjuns gång.  

 

Uppgifterna som lämnas kommer INTE vara tillgängliga för någon annan (t.ex. 

Arbetsförmedlingen) än för oss som gör studien samt vår handledare på universitet. I uppsatsen 

kommer all information skrivas på ett sätt som gör det omöjligt att identifiera vem som sagt vad. 

Efter att studien har blivit godkänd kommer alla inspelningar och anteckningar att förstöras.  

 

 

Har ni övriga frågor eller funderingar, är ni välkomna att höra av er till oss: 

 

Sara Sundström    Carolina Sagastume 

saran.sundstrom@gmail.com  Caro.Sagastume@gmail.com 

073-065 38 88   073-33 081 30 


