
2009:018 

C - U P P S A T S

Ungdomsarbetslöshet
- en studie av ungdomarnas upplevelser av sin situation som

arbetslös

 Maarit Hänninen

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Sociologi 

Institutionen för Arbetsvetenskap
Avdelningen för Socialt arbete

2009:018  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--09/018--SE



1

SAMMANFATTNING

Syftet med denna studie har varit att belysa arbetslösa ungdomars upplevelse av sin situation 
som arbetslös och deras upplevelse och uppfattning av Jobbgarantin för ungdomar. Studien är 
en kvalitativ undersökning där jag intervjuat fyra ungdomar i ålder 20-24 år, anmälda som 
arbetssökande på Arbetsförmedlingen i Haparanda. Ungdomarna intervjuades utifrån en 
halvstrukturerad intervjuguide med öppna frågor. Intervjuerna har jag tolkat med hjälp av 
teorin känsla av sammanhang, KASAM och utifrån de tre begreppen; begriplighet, 
hanterbarhet, meningsfullhet. Resultatet visar på att ungdomarna upplever sin situation som 
frustrerande och de beskriver en ökad passivitet ju längre tid i arbetslöshet, vilket påverkar 
deras känsla av sammanhang. Jobbgarantin för ungdomar upplevs som positiv ur ekonomisk 
synvinkel och utifrån de insatser som varit aktuella, men med områden som behöver utvecklas 
för att öka ungdomarnas nivå av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Nyckelord
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ABSTRACT

The purpose of this study has been to illustrate the experiences of young unemployed youth 
and their experience and perception of the ”Job guarantee for young people”. The study is a 
qualitative study where I have interviewed four young people between the age of 20-24 years, 
registered as job seekers with the Employment Office in Haparanda. The interviews were 
based on half structured interview guide with open questions. I have interpreted the interviews 
through the theory KASAM; sense of context and from the three concepts; comprehensibility, 
manageability and meaningfulness. The results show that unemployed youth perceive their 
situation as frustrating and they describe an increased passivity as the unemployment 
continues, which affects their sense of context. The ”Job guarantee for young people” is 
perceived as positive from an economic perspective and from the government efforts that 
have been present. However, some development areas have been identified that will increase 
young people's level of comprehensibility, manageability and meaningfulness.

Keywords 

Unemployed - Youth - Qualitative method - KASAM
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FÖRORD

Att utföra denna studie har varit givande, intressant, lärorikt och tidskrävande. Ämnet 
arbetslösa ungdomar är intressant och är i högsta grad aktuellt idag vad gäller 
samhällsdebatten.

Jag vill börja med att tacka mina intervjupersoner som gjorde denna studie möjlig. Ett stort 
tack också till min handledare Antoni Lindgren, Luleå Tekniska Universitet för all hjälp och 
stöd. Tack också till min vän och arbetskollega Marianne Mäki för många goda råd, samt till 
min familj som stöttat mig under hela denna process.
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1. INLEDNING

I tidningen Arbetsmarknaden nr 4, september 2008, säger prognoschefen på 
Arbetsförmedlingen, Tord Strannefors, att nu när konjunkturen vänder neråt kommer detta 
att drabba ungdomarna hårdast. Främst gäller det ungdomar som saknar 
gymnasieutbildning. Det första som händer vid en konjunkturnedgång är att arbetsgivarna 
minskar sin rekrytering. Detta drabbar dem som är på väg in på arbetsmarknaden, främst 
ungdomar. I nästa steg förlänger inte arbetsgivarna de tidsbegränsade anställningarna och 
övergångarna till fasta anställningar uteblir. Detta innebär att fler blir arbetslösa och det 
drabbar dem som nyligen kommit ut på arbetsmarknaden, återigen ungdomarna, enligt 
Strannefors. I en tredje fas ökar varslen om uppsägningar av fast personal och principen 
sist in, först ut, påverkar ungdomarna även i denna fas. Sammanfattningsvis betyder detta 
att ungdomsarbetslösheten kommer att öka under de närmaste åren, enligt prognoschefen. 
Enligt Strannefors kommer utbildningen att ha en stor betydelse för att öka chanserna till 
arbete. Flera undersökningar och statistik visar på att ungdomar med ofullständig 
gymnasieutbildning har mycket högre arbetslöshet än andra. Likaså att gruppen utan 
fullständiga gymnasiebetyg är stor och förväntas öka.

Regeringens åtgärder i kampen mot arbetslösheten bland unga är flera, men den
huvudsakliga arbetsmarknadspolitiska insatsen för unga är Jobbgaranti för ungdomar, 
UGA. Insatsen infördes den 1 december 2007 och ersatte då de kommunala 
ungdomsprogrammen, KUP och ungdomsgarantin, UG. Enligt regeringen hade forskning 
visat på att de tidigare kommunala ungdomsinsatserna hade små eller inga effekter på
ungdomarnas arbetssituation (Arbetsmarknaden nr 4, september 2008 ).

Jobbgaranti för ungdomar är obligatorisk för alla ungdomar mellan 16 och 24 år och som 
varit inskrivna som arbetssökande i tre månader på Arbetsförmedlingen. Aktiviteterna 
under de första tre månaderna i Jobbgarantin inleds med kartläggning, vägledning och 
jobbsökaraktiviteter. Först tre månader därefter har deltagarna tillgång till arbetspraktik 
och utbildning (Arbetsmarknaden nr 4, september 2008 ).

Utifrån de nya reglerna har Jobbgarantin skapat krockar mellan kommuner och 
arbetsförmedlingar och också fått kritik för att bl a förlänga arbetslösheten hos unga. Men 
vad tycker ungdomarna själva om Jobbgarantin? Har den effekt på ungdomarnas 
arbetssituation? Utifrån dessa frågeställningar väcktes mitt intresse för ämnet, vilket denna 
studie kommer att handla om och leda till utformningen av mitt syfte med 
undersökningen.

En ytterligare anledning till mitt val av ämne har varit att jag själv arbetar inom 
Arbetsförmedlingen och därmed hoppas kunna bidra med något för verksamheten. Jag har 
en förhoppning om att denna studie ska belysa ungdomarnas upplevelser. Bidra till en 
ökad kunskap om ungdomarnas situation som arbetslös, väcka nya frågeställningar och 
kanske ge nya infallsvinklar. Vidare komma till nytta för Arbetsförmedlingen och deras 
sätt att arbeta med ungdomar.
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2. BAKGRUND

2.1 Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en sammanhållen myndighet som finns i hela landet. Sedan januari 
2008 är organisationen indelad i 68 geografiska arbetsmarknadsområden. Denna indelning 
bygger på människors pendlingsmönster och de områden inom vilka företagen vanligen 
rekryterar sin arbetskraft. Inom varje arbetsmarknadsområde finns ett antal lokala 
arbetsförmedlingar. Arbetsmarknadsområdena är i sin tur samlade i fyra 
marknadsområden; syd, öst, väst och nord. Marknadsområdena ansvarar gemensamt för 
funktionerna kundtjänst och arbetsformedlingen.se. Förutom arbetsmarknadsområdena är 
verksamhetsområdena Bransch- och Målgrupp samt Verksamhetsstöd och Service delar 
av Arbetsförmedlingens organisation. De har till uppgift att förstärka Arbetsförmedlingens 
service till vissa utvalda kundgrupper och branscher samt stödja kärnverksamheten. Totalt 
arbetar ca 10 000 personer inom Arbetsförmedlingen. Till största delen finns 
medarbetarna på de lokala arbetsförmedlingarna. Generaldirektören och myndighetens 
övriga ledning finns på huvudkontoren i Stockholm. Arbetsförmedlingen leds av en 
styrelse som är tillsatt av regeringen (www.arbetsformedlingen.se).

Arbetsförmedlingens kunder - arbetsgivare och arbetssökande - står i centrum för 
verksamheten. Arbetsförmedlingens uppdrag är att få arbetssökande och arbetsgivare att 
hitta varandra. Matchningen mellan arbetsgivarnas lediga jobb och de sökande är 
Arbetsförmedlingens viktigaste arbetsuppgift. Med matchning menas alla former av 
möten mellan arbetssökande och arbetsgivare och de lediga jobben. Den arbetssökande 
ska få stöd att så snabbt som möjligt hitta ett arbete. Arbetsgivaren ska få tillräckligt med 
kompetenta arbetssökande för att kunna anställa. Insatserna via Arbetsförmedlingen ska 
anpassas efter kunden behov. 

Arbetsförmedlingens service är avgiftsfri och enhetlig i hela landet. Samtidigt är 
verksamheten anpassad till de olika regionernas förutsättningar. Arbetsförmedlingen ska 
också se till att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. Detta 
innebär att försäkringen ger ett ekonomiskt stöd den tid det tar att finna ett nytt arbete. 
Arbetsförmedlingen samverkar med andra myndigheter, organisationer, kommuner och 
aktörer i syfte att bidra till en effektivare insats för kunderna. Arbetsförmedlingens service 
består av nio tjänster för arbetssökande och arbetsgivare och har hög tillgänglighet. 
Tjänsterna erbjuds genom tre servicevägar; Arbetsförmedlingens webbplats, 
Arbetsförmedlingen kundtjänst samt den lokala arbetsförmedlingen. De nio tjänsterna är; 
Söka arbete, Förbättra ditt arbetssökande, Vägledning till arbete, Utbildning till arbete, 
Starta eget företag, Klargöra dina arbetsförutsättningar, Anpassa din arbetssituation, 
Rekrytera nya medarbetare samt Utbildning inför rekrytering 
(www.arbetsformedlingen.se).

Exempel på service som Arbetsförmedlingen kan ge en arbetsgivare är; förslag på 
lämpliga arbetssökande, genomgång av förutsättningarna för att lyckas med en 
rekrytering, förslag på alternativa rekryteringslösningar, rekryteringsträffar hos 
Arbetsförmedlingen, annonsering i tidningen Platsjournalen och information samt en rad 
tjänster på Arbetsförmedlingens webbplats. På Arbetsförmedlingens webbplats kan 
arbetsgivare själva lägga in annonser i Platsbanken, som dagligen besöks av hundratals 
människor som letar efter nytt arbete. Arbetsförmedlingen erbjuder ett individuellt stöd 

http://www.arbetsformedlingen.se
http://www.arbetsformedlingen.se
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för att arbetssökande snabbt ska hitta ett arbete. Stödet kan bestå av att få hjälp med att 
skriva en jobbansökan och upprätta ett CV eller klargöra och utreda förutsättningarna 
inför ett arbete. Målet är att alla ska hitta ett arbete. Arbetsförmedlingen har ett tydligt 
uppdrag att särskilt stödja arbetssökande med svag ställning på arbetsmarknaden samt att 
arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, 
rehabiliterande och arbetsförberedande insatser. På Arbetsförmedlingens webbplats kan 
arbetssökande bl a registrera CV, söka bland lediga arbeten på Platsbanken och 
prenumerera på platsannonser. På kundtjänst finns arbetsförmedlare som via telefon och 
e-post svarar på frågor och ger hjälp och stöd i t ex hur man skriver ett CV eller förbereder 
sig inför en anställningsintervju (www.arbetsformedlingen.se).

Arbetsförmedlingen har möjlighet att ge extra stöd till vissa arbetssökande genom 
arbetsmarknadspolitiska program. Flest deltagare finns i programmen Jobb- och 
utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar. Programmen riktar sig till 
arbetssökande som länge sökt arbete och stått utanför arbetsmarknaden. Jobb- och 
utvecklingsgarantin riktar sig till vuxna arbetssökande, över 25 år som erbjuds individuellt 
utformade aktiviteter, t ex coachning, arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning eller stöd 
till start av eget företag. För att göra det lättare för arbetssökande att få jobb kan 
arbetsgivare som anställer i vissa fall få stöd genom program som särskilt 
anställningsstöd, lönebidrag och nystartsjobb. Syftet med Jobbgarantin för ungdomar är 
att på tidigt stadium erbjuda särskilda insatser till ungdomar under 25 år.

Det gemensamma för alla som är inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen är 
att alla ska ha en upprättad handlingsplan, senast 20 dagar efter första besöket till 
Arbetsförmedlingen. Handlingsplanen en individuell överenskommelse mellan den 
arbetssökande och Arbetsförmedlingen som upprättas i samband med att man anmäler sig 
som arbetssökande och vid fastställande av tjänst. Syftet är att underlätta sökprocessen 
och att den skall utgöra ett hjälpmedel för både den arbetssökande som för 
Arbetsförmedlingen. Handlingsplanen är en framåtsyftande planering som klargör vad 
som skall göras och av vem för att den arbetssökande ska nå målet arbete. En 
handlingsplan ska bl a innehålla krav på sökaktiviteter enligt grundvillkoren i 
arbetslöshetsförsäkringen, aktuella sökområden, lämpliga programinsatser, förutsättningar 
till lämpligt arbete. Handlingsplanen skall vara tydligt utformad och möjlig att följa upp 
(Hämtat från Arbetsförmedlingens egen informationssajt VIS).

2.2 Jobbgarantin för ungdomar

Den huvudsakliga arbetsmarknadspolitiska insatsen för unga är Jobbgarantin för 
ungdomar. Jobbgarantin för ungdomar infördes den 1 december 2007. På 
Arbetsförmedlingens hemsida kunde man i ett pressmeddelande 2007-11-27 läsa följande: 
”Unga människor gynnas idag av den goda arbetsmarknaden; fler lediga jobb, 
arbetslösheten minskar och allt färre unga deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Men 
samtidigt har vissa ungdomar svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Framförallt gäller 
det unga som saknar gymnasieutbildning eller har en utbildning som inte efterfrågas av 
arbetsgivare. För unga arbetslösa startar nu, den 3 december, Jobbgarantin för ungdomar”.

Målet med Jobbgarantin är att färre ungdomar ska vara arbetslösa. Det är viktigt att 
Arbetsförmedlingen kan erbjuda unga arbetssökande det stöd som de behöver för att 

http://www.arbetsformedlingen.se
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komma in på arbetsmarknaden eller kunna gå en utbildning för att stärka deras möjligheter 
till att få ett arbete (AMS 2007).

Jobbgarantin för ungdomar ersätter de tidigare kommunala ungdomsprogrammen och 
Ungdomsgarantin. Insatserna i Jobbgarantin för ungdomar ska ge ungdomarna en vardag, 
där alla aktiviteter är inriktade på arbete. Tanken är att Arbetsförmedlingen ska ge 
ungdomarna ökat stöd, ha fler arbetsgivarkontakter, ordna fler rekryteringsträffar och 
bygga upp nätverk med arbetsgivare som kan erbjuda arbete och praktikplatser.

Målgruppen för Jobbgarantin är ungdomar mellan 16-24 år och som varit arbetslösa och 
inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen i minst tre sammanhängande 
månader. Aktiviteterna i Jobbgarantin för ungdomar omfattar högst 15 månader och 
genomförs i Arbetsförmedlingens regi eller upphandlas av kompletterande aktörer.

Under de tre första månaderna kommer ungdomarna att ha individuellt anpassade 
aktiviteter; söka arbete, jobbcoachning och studie- yrkesvägledning. Efter tre månader i 
Jobbgarantin har ungdomarna möjlighet till arbetspraktik under längst tre månader som 
ska varvas med fyra timmars jobbsökande per vecka. Arbetsförmedlingen har också 
möjlighet att erbjuda kortare yrkesinriktade utbildningar för att stärka ungdomens 
möjlighet till arbete. För de ungdomar som behöver extra stöd för att återgå till eller 
fullfölja studier kan Arbetsförmedlingen erbjuda en kortare teoretisk utbildningsinsats 
(AMS 2007).

De som deltar i Jobbgarantin för ungdomar har ersättning i form av aktivitetsstöd eller 
utvecklingsersättning. Aktivitetsstöd utgår till den som är berättigad 
arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238). Två nivåer 
utgår vid utvecklingsersättning: ett belopp för deltagare under 20 år som saknar slutbetyg 
från gymnasieskolan eller motsvarande och ett belopp för övriga under 25 år. Ungdomar 
under 18 år ska försörjas av föräldrarna.

Övriga arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar är nystartsjobb och sänkta 
arbetsgivaravgifter. From den 1 januari 2007 infördes nystartsjobb för personer från 20 år 
och som är långtidsarbetslösa. Detta innebär att arbetsgivare som anställer en 
nystartsjobbare slipper betala arbetsgivaravgifter under lika lång tid som den anställde 
varit arbetslös, dock som längst under 12 månader. Ett annat vapen mot 
ungdomsarbetslösheten är generella sänkta arbetsgivaravgifter. From januari 2009 vill 
regeringen sänka dem ytterligare samt utvidga åldersgruppen till att gälla alla ungdomar 
under 26 år. Sänkningen av socialavgifterna innebär att det blir cirka 13 procent billigare 
för en arbetsgivare att anställa en ungdom under 26 år, än en som är äldre.

En attitydundersökningen genomförd av AMS i november 2007 visar att personliga 
kontakter är en av de viktigaste vägarna till arbete, men att var sjunde ung person anser sig 
inte ha något socialt nätverk. Data/IT toppar listan över jobb som unga män önskar arbeta 
med, medan unga kvinnor vill arbeta med kultur, media och design. Många har en negativ 
bild av vård- och byggyrken. Sex av tio uppger att de förväntar sig att Arbetsförmedlingen 
ska ”se till att jag får jobb”, något som inte stämmer med den roll Arbetsförmedlingen har. 
Arbetsförmedlingens uppgift är att ge råd, stöd och vägledning, och det är den 
arbetssökandes egna insatser som avgör om han eller hon får jobb (Avstamp.nu, 
Pressinformation 2007-11-27).
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2.3 Definitioner

Vad innebär egentligen att arbeta och hur mäts det? Författaren och forskaren Ulla 
Rantakeisu (2002) ser begreppet arbete som ”sysselsättning i produktion av varor och 
tjänster mot ersättning eller arbete som egen företagare” (Rantakeisu, 2002, s. 15).

Olofsson och Wadensjö (2005) beskriver tre villkor för att en person ska räknas som 
arbetslös. Det första villkoret handlar om att personen inte ska ha ett arbete. Mätperioden 
som används är en vecka. För det andra ska personen söka arbete. Om personen i fråga ej 
söker arbete den senaste månaden räknas han/hon inte som arbetslös även om personen 
inte har ett arbete eller viljan till det. Det tredje villkoret utgår ifrån att den enskilde inte 
är förhindrad till att arbeta. Personer som är långtidssjuka eller förtidspensionerade räknas 
inte till gruppen arbetslösa.

Vad menas då med begreppet ungdom? Enligt Rantakeisu (1996) kan ett antal 
dimensioner urskiljas som gör det möjligt att avgränsa ungdomsbegreppet och 
ungdomstiden på olika sätt. Den första avgränsningen är att betrakta ungdomstiden som en 
livsfas. Den andra avgränsningen är den biologisk-fysiologiska. Detta avser den kroppsliga 
utvecklingen medan den tredje avgränsningen av ungdom och ungdomstiden är den 
psykiska. Här beskrivs alltså den psykiska utvecklingens roll hos ungdomar. En fjärde 
avgränsning är den sociala. Ungdomarnas etableringsmönster är inte längre identifierbara 
på samma sätt som förr. Att idag ta studenten är inte längre en tydlig skiljelinje mellan att 
vara ung eller vuxen. Att inte kunna få arbete som leder i sin tur till ett mer oberoende liv 
har resulterat i att allt fler ungdomar bor kvar i föräldrahemmet. Slutligen, den femte 
avgränsningen, den kulturella syftar till att precisa symboler som visar att man uppnått 
vuxen status saknas idag. Föreställningar, uppfattningar, handlingar, stilar, markörer som 
vanligen anses utgöra en del av ungdomarnas vardag har suddats ut och det har blivit 
svårare att visa när man passerat gränsen från ung - vuxen. ”Även en 50-åring kan klä sig 
‘ungdomligt’ och gilla musik som förknippas med ungdomar” (Rantakeisu, 1996 s. 12-
13).

2.4 Tidigare forskning om ungdomsarbetslöshet

Begreppet arbetslöshet är något som varit i fokus under flera hundra år, men det var först 
på 1930-talet som forskningen började engagera sig för arbetslöshetens sociala och 
psykologiska konsekvenser. Under de senaste två decennierna har 
arbetslöshetsforskningen expanderat kraftigt. Något som kännetecknat den moderna 
forskningen är att den har dominerats av kvantitativa enkät- och registerbaserade 
undersökningar och olika försök att skapa teorier kring arbetslösheten. I Sverige har 
forskningen kring arbetslöshet fått ett uppsving sedan 1990-talet i och med att det i början 
av decenniet skedde en dramatisk ökning av arbetslösheten i vårt land. Den snabba 
scenförändringen från i stort sett full sysselsättning till det som närmast kan liknas vid 
massarbetslöshet väckte frågan om arbetslöshetens hälsoeffekter och i fokus stod den 
psykiska hälsan. Även fortsatta studier kring vad arbetslösheten innebär, dels för enskilda 
människor, men också för samhället i stort (Rantakeisu, Starrin, Hagqvist, 1996). 

För att under de senaste åren ha haft en bra arbetsmarknad har detta på nytt förändrats 
radikalt, under hösten 2008. Antal varsel och uppsägningar har ökat på grund av 
finanskrisen i världen och detta kommer framför allt att påverka ungdomarna som är på 
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väg in på arbetsmarknaden. Alltför många ungdomar löper risken att tidigt slås ut ur eller 
inte ta sig in i samhället och därmed inte heller få någon möjlighet att intressera sig för att 
delta i samhällsdebatten och utöva påverkan på de beslut som fattas. Arbetslösheten 
försvårar ungdomarnas inträde i vuxenvärlden och riskerar därmed att bli ett demokratiskt 
problem. Den ökade marginaliseringen i samhället är inte bara då ett individuellt problem 
utan påverkar hela samhället. Enligt Vogel (SOU 1994:73, s. 123) har den försvagade 
anknytningen på arbetsmarknaden medfört oönskade effekter för välfärdsnivån bland 
ungdomar. Fler ungdomar tvingas bo kvar hos föräldrarna och en ökad andel tvingas 
också söka socialbidrag. Allt färre ungdomar har möjlighet att skapa en självständig 
ekonomi och detta kommer att innebära att fler ungdomar blir kvar i mellanställningen 
mellan barndomen och vuxenlivet, eftersom man bor kvar hos föräldrarna, fastnar i 
arbetslöshet och väntar med familjebildning.

Rantakeisu, Starrin och Hagqvist har särskilt velat uppmärksamma och problematisera 
ungdomsarbetslösheten på grund av tre skäl; Allt fler ungdomar är arbetslösa under en 
längre tid idag. Deras möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden har minskat och 
ungdomsarbetslösheten har sedan länge ökat mer än bland övriga befolkningen. Enligt 
författarna är ungdomsarbetslösheten för det första inte bara ett konjunkturfenomen, utan 
ungdomsarbetslösheten är en växande obalans i vårt samhälle. För det andra är 
ungdomsarbetslösheten inte detsamma som vuxenarbetslöshet.” Ungdomar drabbas av 
arbetslöshet när de befinner sig i en övergångsperiod mellan barndom och vuxenliv. 
Under ungdomstiden söker man sin plats i vuxenlivet, formar sin identitet, sina attityder 
och värderingar om samhället” (Rantakeisu, Starrin, Hagqvist, 1996 s. 11). Unga vill vara 
delaktiga i samhället, men riskerar att hamna utanför gemenskapen på grund av sin 
arbetslöshet. För det tredje är arbetslösheten på grund av sin omfattning inte bara ett 
personligt problem utan också ett samhälleligt. Ungdomsarbetslösheten blir ett samhälls 
problem när den blir omfattande och drabbar fler än en.

Flera författare hävdar att ungdomsarbetslösheten inte ges samma strukturella förklaringar 
som vuxenarbetslösheten. Hart (Rantakeisu, Starrin, Hagqvist, 1996) anser att det finns 
andra förklaringar till ungdomsarbetslösheten jämfört med vuxenarbetslösheten. Han 
menar att detta även medför behov av olika lösningar. Hart anser att vuxenarbetslösheten 
skall lösas genom att undanröja de strukturella hindren. Ungdomsarbetslösheten däremot 
kräver mer individuella lösningar.

Många studier och undersökningar visar på att arbetslösheten har en negativ påverkan på 
hälsan. Aktivitetsnivån och självförtroendet sjunker förödande snabbt vid arbetslöshet. 
Forskning visar en nedgång i självförtroendet hos ungdomar efter bara några månader 
(Hammarström, 1996). Med arbetslösheten följer inte alltför sällan rätt snart ett smygande 
självförakt som leder till social isolering och frustration. Det är även lätt att ungdomarna 
själv får skulden för arbetslösheten genom att man anser att de ställer för höga krav, att de 
inte försöker tillräckligt mycket eller har orealistiska mål. De som varit långtidsarbetslösa 
riskerar att nedvärderas av omgivningen för sin oförmåga att ta sig ur arbetslösheten 
(Rantakeisu, Starrin, Hagqvist, 1996 s. 58). 

Enligt Ovesen (1983) har arbetslösheten många negativa psykiska följdverkningar. En 
person som förlorar sitt arbete blir känslomässigt instabil med ökad känslighet och 
irritabilitet som vanliga reaktioner. Individen får känslor av att vara överflödig, onyttig 
och utan mål i livet. Självförtroendet och självrespekten påverkas negativt och individen 
utvecklar en större bitterhet mot omvärlden än tidigare. Ofta känner individen personlig 
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skuld inför sin situation av att vara arbetslös. Att inte ha ett arbete att gå till medför att 
individen känner sig isolerad från samhället och saknar samvaron med arbetskamraterna. 
Detta leder till att individen känner att den egna kontrollen över sin livssituation minskar 
avsevärt. Oversen (1983) menar att arbetslösheten inverkar särskilt negativt på ungdomar, 
dels därför att arbetet har så stor betydelse för identitetsbildningen. Förhållandena på 
arbetsplatsen utgör ofta en referensram inom vilken den unga individen lär sig bedöma sig 
själv och andra. Arbetet har också en stor betydelse för frigörelseprocessen. Enligt Ovesen 
(1983) är det nödvändigt för unga individer att ha ett arbete för att kunna bygga upp den 
sociala roll (personlighet) som hör till och utgör grunden för existensen som arbetande 
individ. Om unga människor inte får lära sig detta, försvåras deras senare anpassning till 
arbetslivet därför att de då vuxit fast i rollen som arbetslös (Ovesen, 1983, s. 126).

Studier (Rantakeisu, 2002) har också visat att det ä relativt vanligt att arbetslösa ungdomar 
känner sig nedvärderade av sin omgivning. Långtidsarbetslösa ungdomar möter mer 
nedvärderande attityder än korttidsarbetslösa. Män har mer skamgörande erfarenheter än 
vad kvinnor har och detta beror sannolikt på traditionellt könsrollstänkande hos 
omgivningen.

2.5 De ungas arbetsmarknadssituation

Ungdomarna befinner sig på samma arbetsmarknad som de vuxna. Men arbetslösheten 
bland ungdomar är oftast högre än bland vuxna. Ungdomarnas situation är även ofta 
besvärligare än de vuxnas, speciellt för ungdomar med låg utbildning. De lämnas mer åt 
sig själva, medan vuxna arbetslösa på ett annat sätt redan ingår i ett ekonomiskt och 
socialt sammanhang (Stojanovic, 2001). Ungdomarna släpps inte in på arbetsmarknaden 
eftersom arbetsgivarnas krav inte går ihop med ungdomarnas förutsättningar. 
Ungdomarna har varken åldern inne, saknar kompetens och arbetslivserfarenhet. Detta 
leder till en åskådarroll där de står utanför arbetsmarknaden och är tvungna att lära sig 
vänta och anpassa sig efter arbetslivets krav. Då förflyttningar på arbetsmarknaden sker är 
det oftast mellan likartade tidsbegränsade anställningar. De bättre jobben går till dem med 
arbetslivserfarenhet. Ungdomarna befinner sig oftast i de mest utsatta grupperna på 
arbetsmarknaden, de som ständigt hotas av otrygga anställningar, som vikariat och 
nyanställningar. Utbildningsnivå spelar roll för hur unga klarar sig på arbetsmarknaden. 
Flera studier visar att personer med kortare utbildningar fått stigande problem på 
arbetsmarknaden och att de som har högre utbildningsnivå klarar sig bättre och etablerar 
sig snabbare på arbetsmarknaden. Ungdomar med låg utbildning har högst arbetslöshet 
och får mest inkomster från offentliga myndigheter (Stojanovic, 2001). Den 
arbetsmarknad som är aktuell för ungdomar med låg utbildningsbakgrund och som saknar 
arbetslivserfarenhet finns för det mesta inom Handels- och serviceyrken såsom i butiker, 
caféer, lager, snabbmatskedjor, restauranger och liknande.

2.6 Arbetslösheten i siffror

I Sverige finns två huvudsakliga statistikkällor som fortlöpande ger en bild av 
arbetsmarknadsläget; Arbetsförmedlingen och Statistiska Centralbyrån, SCB. SCB utgör 
Sveriges officiella arbetslöshetsstatistik och men jag har valt att hämta uppgifterna om 
arbetslösheten både från SCB:s hemsida, (www.scb.se) och från Arbetsförmedlingens 

http://www.scb.se
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hemsida, (www.arbetsformedlingen.se) då jag inte hittat alla statistiska uppgifter jag 
önskat via SCB.

Totalt var arbetslösheten i hela Sverige 6,2 % i november månad, antalet arbetslösa 
uppgick till 304 000 personer, enligt uppgifter från SCB. Vidare att 
ungdomsarbetslösheten i Sverige i november månad 2008 låg på 20,5 %, antal arbetslösa 
ungdomar i ålder 15-24 år var 120 000. 

På Arbetsförmedlingen i Haparanda fanns november månad 2008, 89 ungdomar inskrivna 
i Jobbgarantin för ungdomar. De största grupperna var ungdomar i ålder 19 år, 20 år, 24 
år. Enligt uppgifter hämtade från Arbetsförmedlingens hemsida var arbetslösheten i hela 
riket 3,7 % för november månad, antalet arbetslösa i ålder 16-64 år var 164 087 personer. 
Ungdomsarbetslösheten uppgick till samma månad 4,5 %, antalet arbetslösa ungdomar var 
35 874 personer i ålder 18-24 år. Av alla ungdomar i åldrarna 18-24 år var 1 526 
arbetslösa i Norrbottens län. Detta var 450 fler än motsvarande tid förra året. I Haparanda 
var motsvarande siffror följande; totala arbetslösheten i november var 5,3 % och 
ungdomsarbetslösheten gick ända upp till 8,6 % i ålder 18-24 år.

Utifrån ovan nämnda kan man se en skillnad i uppgifterna från SCB och 
Arbetsförmedlingen. Detta beror på att mätmetoderna och definitionerna skiljer sig åt hos 
de två myndigheterna.

3. SYFTE

Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomar upplever sin situation som 
arbetslös och hur de upplever och har för uppfattning av Jobbgarantin för ungdomar.

Jag har valt att utgå ifrån Aaron Antonovskys begrepp KASAM, känsla av sammanhang 
utifrån komponenterna; meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet i analysen av 
resultaten. Min tanke är att belysa hur ungdomarna upplever sin situation som arbetslös 
samt de insatser som görs i Jobbgarantin utifrån dessa begrepp. KASAM är sammansatt 
av Känsla Av SAMmanhang och innebär att huruvida en människa upplever en känsla av 
sammanhang är beroende av att denna upplever sin tillvaro som meningsfull, begriplig 
och hanterbar. Min åsikt är att en ökad grad av KASAM ger större förutsättningar att 
kunna påverka sin framtidsplanering.

3.1 Avgränsning

Arbetsförmedlingens definition av ungdomar är unga mellan 16-24 år. Jag har valt att 
avgränsa mig till att intervjua ungdomar mellan 20-24 år och som är inskrivna i 
Jobbgarantin för ungdomar på Arbetsförmedlingen i Haparanda. Åldersgruppen 20-24 år 
är den största gruppen ungdomar inskrivna i Jobbgarantin i Haparanda och på så sätt 
minskar också risken att kunna pekas ut som intervjuperson.  

Jag har inte valt att mäta ungdomarnas nuvarande nivå av känsla av sammanhang via ett 
formulär som annars är vanligt vid studier där KASAM-begreppet ingår. Min metod har 
varit att via intervjuer tar reda på hur ungdomarna upplever sin situation och hur 

http://www.arbetsformedlingen.se
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KASAM-begreppen kan användas i analysen av resultaten, dels utifrån hur de upplever 
sin situation som arbetslös och dels hur de upplever de insatser som erbjuds av 
Arbetsförmedlingen och via Jobbgarantin som meningsfulla, hanterbara och begripliga. 

4. METOD

4.1 Vetenskaplig utgångspunkt

Denna studie har sin vetenskapliga grund i den kvalitativa forskningsansatsen 
fenomenologin i den bemärkelsen att jag vill fånga upplevelsen av ett fenomen 
(arbetslöshet) och därmed fokuserar på den intervjuades upplevelser av sin livsvärld 
(Kvale, 1997 s. 54). ”Fenomenologin intresserar sig för att klargöra både det som 
framträder och det sätt på vilket det framträder. Den studerar individernas perspektiv på 
sin värld, försöker i detalj att beskriva innehåll och struktur hos individernas 
medvetanden, förstå den kvalitativa mångfalden hos deras upplevelser och göra deras 
väsentliga mening explicit” (Kvale, 1997 s.54). Då denna studie syftar till att undersöka 
ett mindre antal ungdomars upplevelser av att vara arbetslös indikerade detta på att en 
kvalitativ metod lämpade sig bäst.

4.2 Val av metod

Undersökningens syfte och frågeställningar är avgörande för valet av metod. Det är därför 
mer passande att använda en kvalitativ undersökningsmetod som går ut på att beskriva och
förstå det centrala som den intervjuade upplever och förhåller sig till.

Jag har valt att intervjua arbetslösa ungdomar. Detta tillvägagångssätt anser jag bäst kan 
besvara mitt syfte. Jag har velat komma åt de intervjuades egna upplevelser av fenomenet 
jag studerar. Det är ungdomarnas upplevelser jag är intresserad av att fånga. Jag är inte ute 
efter att generalisera, eller efter förklaringar och samband utan vill istället få en djupare 
förståelse för var och ens upplevelser av sin situation som arbetslös (Kvale, 1997).

4.3 Urval

Jag har i denna studie valt att intervjua fyra ungdomar, mellan 20-24 år som är arbetslösa 
och inskrivna i Jobbgarantin för ungdomar på Arbetsförmedlingen i Haparanda. Jag har 
valt Haparanda som ort med anledning av att eget intresse då jag själv arbetar och bor där 
samt att begränsa mig till en och samma Arbetsförmedling på grund av tidsmässiga skäl. 
Intervjupersonerna har slumpmässigt valts ut av mig själv utifrån en lista på ungdomar 
som är inskrivna i Jobbgarantin för ungdomar under november månad 2008, som jag 
erhållit av ungdomshandläggare på arbetsförmedlingen i Haparanda. Jag har själv önskat 
välja ut mina intervjupersoner för att inte bli påverkad av handläggarnas kännedom av 
personerna. Samt för att skydda intervjupersonernas anonymitet.

Jag kontaktade mina intervjupersoner per telefon, informerade dem kort om syftet med 
studien, att medverkan är frivillig samt att personen kommer att vara anonym i studien. 



14

Vidare att uppgifter om personen kommer att vara konfidentiella. Därefter bokades tid för 
intervjun på Arbetsförmedlingen. Samtliga ansåg detta som en lämplig plats. 
Intervjupersonen fick vid detta tillfälle telefonnumret till mig om personen senare ville 
avböja medverkan eller få förhinder på annat sätt.

Jag kommer att göra en kort presentation av varje intervjuperson för att redovisa vilka 
individer jag valt att intervjua och för att ge läsarna en bild av vilka intervjupersonerna är. 
Denna presentation kommer att finnas i början av empirin. Jag kommer också att redovisa 
varje intervju för sig för att belysa varje intervjupersons upplevelse av sin situation. 
Intervjupersonernas namn är utbytta till påhittade för att skydda deras anonymitet. Av 
samma anledning har jag också valt att inte delge deras utbildningsinriktning specifikt. 

4.4 Intervjuguide

Jag har som tidigare nämnts valt att göra kvalitativa intervjuer. Här blir det intressant att 
beskriva hur frågorna inför intervjun har skapats. Det har varit viktigt för mig att inte styra 
intervjuerna för mycket med färdiga frågor utan ha en mer öppen och föga strukturerad 
intervjusituation där intervjupersonen ges tillfälle att tala öppet om sin situation och sina 
upplevelser. Det har dock varit nödvändigt att upprätta en halvstrukturerad intervjuguide 
med bl a vissa faktafrågor om ex bakgrund, kön, utbildning (Kvale, 1997, s.125). Då min 
avsikt är att analysera ungdomarnas upplevelser och uppfattning utifrån Antonovskys 
begreppsteori har det också varit nödvändigt för mig att tänka på frågor/frågeområden 
som belyser ungdomarnas arbetslöshetssituation utifrån begreppen begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Frågorna har skapats utifrån min föreställning om att det 
är ungdomarnas upplevelser kring fenomenet som ger förståelse om det studerande. Hur 
denna intervjuguide ser ut, se bilaga nr 1.

4.5 Intervjusituationen

Intervjuerna genomförde under en veckas tid på Arbetsförmedlingen i Haparanda. För alla 
de fyra intervjupersonerna var Arbetsförmedlingen ett lämpligt ställe att träffas på. 
Samtliga intervjuer dokumenterades genom att spelas in på band, efter godkännande av 
intervjupersonen. Tiden för intervjuerna varierade mellan 40-60 minuter. En 
intervjuperson uteblev från bokad tid. Jag valde att inte kontakta personen på nytt utan 
antog att han ej var intresserad av att delta i studien. Därmed valde jag en ny 
intervjuperson, intervjuperson nr 4 dvs Anna.

Varje intervju inleddes med att jag presenterade mig själv som student vid Luleå Tekniska 
Högskola som arbetar med en C-uppsats i ämnet sociologi. Intervjupersonerna fick 
muntlig och skriftlig information om studiens syfte, att medverkan är frivillig och att alla 
uppgifter om personen är konfidentiella och tillgängliga endast för mig som intervjuare 
och min handledare. Intervjupersonerna fick också information om möjligheten att ta del 
av studien när den är klar, genom att kontakta mig.



15

4.6 Databearbetning

Jag har lyssnat på varje intervju och ordagrant skrivit ner intervjuerna. För att sedan 
strukturera materialet har jag sökt efter mönster som jag kunde koppla till de teoretiska 
begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet som utgick från studiens syfte 
och frågeställningar (Kvale, 1997 s.155). Under analysens gång har jag kommit fram till
olika områden, som jag tyckte intervjupersonerna lade betoning på och som jag fann var 
viktiga att belysa i studien. Dessa redovisas under avsnittet Empiri. 
Insamlat material och inspelat band kommer att förstöras då uppsatsen är färdig och 
examinerad.

4.7 Etiskt förhållningssätt

Samtliga intervjupersoner fick både muntlig och skriftlig information om studien och dess 
syfte. De informerades om att deltagandet i studien är frivillig och samtliga 
intervjupersoner gav samtycke till att delta. Vidare fick intervjupersonerna information 
om att uppgifter som framkommer under intervjun behandlas konfidentiellt och är inte 
tillgängliga för andra, utom mig som intervjuare och uppsatsskrivare och min handledare. 
Enligt Kvale (1997) betyder informerat samtycke att man informerar 
undersökningspersonerna om studiens generella syfte och om hur undersökningen är 
upplagd. Vidare att konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar 
undersökningspersonerna inte redovisas. Intervjupersonerna i denna studie fick också 
information om att deras anonymitet skyddas genom att det inte skall vara möjligt att 
kunna peka ut vilka intervjupersonerna i studien är. Se bilaga nr 2.

4.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Frågan om en undersökning är valid är i grunden en fråga om forskaren studerar det hon 
avser att studera (Kvale, 1997, s.177). Forskaren bör i forskningsprocessen ställa frågan 
”vad” som ska studeras före ”hur” detta skall ske (Kvale, 1997, s.219). Medveten om 
validitetens vikt har jag låtit syftet och frågeställningarna avgöra och styra valet av metod. 
När det gäller denna studie är det en fråga om min redovisning på ett trovärdigt sätt 
återspeglar hur intervjupersonerna upplever sin situation som arbetslös, deras syn på 
Jobbgarantin för ungdomar. Därmed har det varit viktigt för mig att låta 
intervjupersonerna i studien ta del av utskriften och sammanfattningarna av intervjuerna. 
Detta för att undvik feltolkningar eller missförstånd från min sida.

Reliabilitet handlar om metodens tillförlitlighet och enligt forskartraditionen innebär det 
att den skall kunna upprepas och att resultatet blir detsamma. Det är i kvalitativ forskning 
dock svårt att i den meningen säkerställa reliabiliteten. Undersökningen trovärdighet är 
dock beroende av dess validitet. Genom att medvetet försöka stärka studiens validitet så 
ökar även dess reliabilitet (Merriam, 1994 s. 179). Då samtliga intervjuer har spelats in på 
band och återgivningen kan hävdas vara av hög kvalitet medför detta att reliabiliteten 
stärks. Detta säkerställer att intervjupersonernas svar uppfångats korrekt.

Det har inte varit min avsikt att i studien presentera resultat som kan generaliseras över 
alla ungdomarnas upplevelser av att vara arbetslös. Studiens syfte har varit att ge en 
beskrivning av hur det kan se ut. I den mån man kan prata om generaliserbarhet så 
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kommer detta att byggas in i analysen. Generaliserbarheten begränsas av att de 
intervjupersoner som omfattas av denna studie, fyra personer, är en mindre grupp av en 
population. Detta antal kan antas vara för begränsat för att sägas vara generaliserbart i en 
vidare population.

Det som jag också reflekterat över är min egen påverkan som intervjuare i 
intervjusituationen utifrån att jag själv arbetar på Arbetsförmedlingen. Jag kan se både för-
och nackdelar med detta då jag besitter kunskap om det område jag studerat sedan 
tidigare, trots att jag i själva verket inte direkt arbetar med ungdomar. Det har dock ibland 
varit svårt att under intervjusituationen bevara rollen som ”forskare” och inte gå in i rollen 
som arbetsförmedlare och ex informera om Arbetsförmedlingens verksamhet. Annan 
reflektion har varit om/hur intervjupersonerna känt tillit mot mig som intervjuare och 
kunnat berätta fritt om sin situation utan rädsla om hur uppgifterna de lämnar kommer att 
användas. Med anledning av dessa reflektioner har jag noga betonat syftet med studien 
och min roll i det hela, trots att jag arbetar inom Arbetsförmedlingen själv. Lite till min 
förvåning tyckte jag att det var lätt att på tag på intervjupersoner som ville ställa upp. 
Ingen uppgav rädsla om utlämnandet av uppgifter till mig under eller efter intervjuerna.

5. TEORI

I den litteratursökning som jag gjort har jag funnit mycket forskning kring arbetslösheten 
och dess innebörd, konsekvenser, orsak och verkan. Även om forskning kring 
ungdomsarbetslösheten inte är lika utbredd kan man märka en ökning inom området under 
senare år. I denna studie har jag valt att kort redovisa några av de vanligaste teoretiska 
perspektiven som finns om arbetslöshet. Därefter beskriver jag KASAMbegreppet som jag 
kommer att använda mig av i analysen av intervjuerna.

5.1 Teoretiska perspektiv om arbetslöshet

Den klassiska, mest kända och refererade teorin om socialpsykologins konsekvenser av 
arbetslöshet är Marie Jahodas. Hon betraktas idag som arbetslöshetsforskningens grand 
old lady (Rantakeisu, Starrin, Hagqvist, 1996 s.137). Jahoda utgår ifrån ett 
socialpsykologiskt synsätt och anser att arbetslösheten ställer till stora problem för den 
som blir arbetslös. Hennes teori betonar arbetets betydelse för människan och att arbetet 
inte bara fyller en funktion i form av pengar utan även fem latenta funktioner betonas ha 
större betydelse;

* struktur åt vår vakna tid
* erfarenheter och kontakter med människor utanför den egna familjen
* mål och avsikter förankrade i ett kollektiv
* status och identitet
* regelbunden aktivitet

Jahodas teori gör anspråk på att förklara varför vi vill arbeta och varför arbete är 
psykologiskt viktigt även om arbetsförhållandena är dåliga eller svåra. ”Arbetslöshetens 
negativa effekter uppstår som en konsekvens av att arbetslösa utestängs från en institution 
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vars sociala funktioner, främst de latenta, är centrala då de uppfyller människors 
socialpsykologiska behov” (Rantakeisu, 2002 s. 60).

Jahoda har fått kritik för delar av sitt resonemang. Kritiker menar att hon romantiserar 
lönearbetet, det finns grupper som har ett slitsamt arbete eller arbetar i en missgynnande 
arbetsmiljö och inte mår bättre än en arbetslös individ. En annan kritisk aspekt är att 
hennes teori är oklar eftersom den inte talar om i vilken utsträckning de latenta 
funktionerna är nödvändiga, t ex i vilken utsträckning regelbundna aktivteter behövs.

Om Jahodas deprivationsteori kan tolkas som att de arbetslösa förutsätts vara passiva 
aktörer har Fryer utifrån kognitivt orienterad psykologi kritiserat Jahodas perspektiv. 
Enligt Fryers agentteori är människor aktiva, bemästrande och tolkande agenter. 
Människor är aktiva snarare än passiva. De har förmågan att hantera olika situationer och 
att själva till exempel aktivera sig och skapa en strukturerad tillvaro. Människor är 
initiativrika, strävar efter att påverka och kontrollera händelser och att planera för 
framtiden. Fryer har studerat en liten grupp aktiva arbetslösa människor i England. Dessa 
arbetslösa upplevde ingen psykologisk deprivation trots förluster av materiella resurser 
som ett resultat av arbetslösheten. Fryers teori går ut på att negativa konsekvenser av 
arbetslöshet beror på förhållanden som hämmar den enskilde i egenskap av aktiv 
aktör/agent. Men även denna teori har fått kritik. Bl a för att de flesta individer är både 
aktiva och passiva och att människors handlingsutrymme framhävs så ensidigt i denna 
teori att omgivningens restriktioner och påverkan inte framgår (Rantakeisu, Starrin, 
Hagqvist, 1996 s. 140).

Inom ungdomsarbetslöshetsforskningen är ”Kontroll-lokus” det mest använda begreppet 
(Rantakeisu, Starrin, Hagqvist, 1996 s. 140). Det är den australiensiska forskaren O´Biren 
som framförde en teoretisk diskussion om och en analys av begreppet kontroll-lokus. 
Bakgrunden till denna teori finns i arbetslöshetsforskningen från 1930-talet . O`Brian 
menar att åtminstone tre aspekter av kontroll kan identifieras när man försöker förstå hur 
arbetslösa hanterar situationen; internt, externt och realistiskt kontroll-lokus. Teorin om 
kontroll-lokus går ut på att de som lägger skulden på sig själva (intern kontroll-lokus) mår 
bättre än de som lägger skulden på samhället eller omgivningen (extern kontroll-lokus), 
eftersom de upplever att de själva kan kontrollera sina liv. ”I viss utsträckning kan detta 
vara riktigt eftersom de åtminstone under en tid kan förväntas vara aktiva och 
optimistiska. Emellertid gäller att de som tror att de kan kontrollera sina liv, men i själva 
verket inte kan det, är det som far mest illa under arbetslöshet.” (Rantakeisu, Starrin, 
Hagqvist, 1996 s. 142). Den kritik som denna teori blivit utsatt för är att teorin om 
kontroll-lokus tenderar att bortse ifrån att vissa händelser i livet sker utan att den enskilde 
kan påverka detta och att i vissa situationer kan den enskilde ha internt kontroll-lokus och 
i andra externt. Med anledning av detta har O`Brian föreslagit en tredje dimension i teorin, 
nämligen realistiskt kontroll-lokus.

5.2 Kasam

Kasambegreppets upphovsman är den medicinske israeliska sociologen Aaron 
Antonovsky. Bakgrunden till begreppet bottnar i att han ställde frågan varför vissa 
människor hade en förmåga att överleva motgångar utan att lida någon nämndvärd skada. 
Istället för att utifrån ett patogent synsätt ta reda på varför vissa människor blir sjuka ville 
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han utgå ifrån ett salutogent synsätt och ställde frågan : Varför lyckas vissa människor 
hålla sig friska? Han fokusering blev alltså på hälsans ursprung (Antonovsky 2005).

När han vid en analys av resultat från en studie gällande överlevande från 
koncentrationsläger noterade han att förvånansvärt många människor var vid 
tillfredställande fysisk och psykisk hälsa. Han insåg att vissa människor har mer 
motståndskraft mot spänningsskapande stressorer. Via en arbetshypotes bestående av 
generella motståndsresurser såsom jagstyrka, ekonomiskt välstånd, social och kulturell 
stabilitet med mera utvecklades begreppet känsla av sammanhang (KASAM). Han kom 
fram till tre komponenter som han anser vara avgörande för hur människor klarar av att 
hantera olika svåra situationer. Dessa tre komponenter är; begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet (Antonvosky 2005).

Antonovsky menar att graden av begriplighet avser huruvida individer upplever inre och 
yttre stimuli som logiskt rimliga. Att kunna förstå varför saker och ting händer, att kunna 
förstå vad som är orsak och verkan, både när det gäller mig själv och det som händer i min 
omgivning. Att kunna ge och ta emot information så att den blir begriplig, att kunna ordna 
informationen för mig och andra på ett förståeligt sätt. Även då en människa med hög 
grad av begriplighet möter motgångar äger denne en förmåga att förnuftsmässigt inse 
varför det sker. Motgångar upplevs inte som kaotiska och slumpmässiga.

Den andra komponenten i KASAM är hanterbarhet. Den innebär i vilken grad individen 
upplever att denne har tillgång till resurser med vars hjälp motgångarna kan göras 
hanterbara. Dessa resurser kan dels bestå av den egna tilltron till upplevd kontroll baserat 
på individens egenskaper samt upplevelsen av att utomstående kan hjälpa till att påverka 
situationen på ett betryggande sätt. Utomstående i denna bemärkelse kan vara allt från 
närstående, yrkesverksamma utövare till samhällets funktioner. Graden av hanterbarhet 
visar vilka möjligheter individen ser och hur denne ser det möjligt att gå tillväga för att 
agera själv eller söka hjälp. En hög känsla av hanterbarhet bidrar till att tillvaron 
övervägande upplevs som möjlig att kontrollera. Svåra händelser kan inträffa men verktyg 
finns att på ett adekvat sätt hantera dessa, man ser inte sig själv som ett offer eller orättvist 
behandlad. Man kan därmed resa sig och gå vidare. En låg känsla av hanterbarhet kan 
däremot innebära att individen ständigt anser sig vara drabbad av olyckliga 
omständigheter.

Den tredje och viktigaste komponenten, meningsfullhet, betraktar Antonovsky som 
begreppets motivationskomponent. Människor med stark KASAM upplever delar av sina 
liv som särskilt betydelsefulla. Det vill säga i vilken utsträckning individen känner att det 
finns saker i livet som är viktiga/har betydelse för denne både känslomässigt och 
kognitivt. I vilken utsträckning det finns saker som individen tycker det är värt att lägga 
ner energi på och som man ser som möjligheter eller utmaningar i stället för bördor. 
Antonovsky definierar KASAM som:

   ”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 
har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli 
som härrör från en inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara 
och begriplig. (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 
stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 
investering och engagemang.” (Antonovsky, 2005 s. 46).
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Enligt Antonovsky är KASAM något som byggs upp under barndomen, genom tonåren 
och början av vuxenlivet för att sedan stabiliseras runt 30- års ålder. Samtidigt utesluter 
han inte möjligheten att en individs nivå av KASAM kan förändras utifrån drastiska och 
bestående förändringar. Antonovsky menar att KASAM är att betrakta som ett 
förhållningssätt snarare än ett tillstånd. Bakom manifesterandet och upprätthållandet av en 
stark KASAM finns de erfarenheter individen tidigare gjort i livet. Enligt Antonovsky 
lägger ett tillfredsställande samspel med omvärlden grunden för en stark KASAM hos ex 
barnet. Han hävdar att ju starkare KASAM föräldrar har desto rimligare är det att det 
föräldraskap de utövar medför att även barnets KASAM blir högt. Adolescensen är enligt 
Antonovsky ett andra skede som ändrar riktning, befäster eller stärker riktningen på 
KASAM.  Med adolescensen menas traditionellt puberteten, övergångsperioden mellan att 
vara ett barn och att vara vuxen. Faktorer som påverkar hög KASAM är bl a klara regler, 
begränsning då val ska göras, att individen ingår i en fast familjestruktur, kraftfulla band 
av kärlek mellan mor och barn, tydlig betoning på vikten av utbildning och därav följande 
framgång, förbud mot aggressiv utlevelse men tillåtelse till känslomässig utlevelse i 
övrigt. Han menar dock att det i adolescensen endast är möjligt att uppnå en slags tillfällig 
stark KASAM och huruvida denna KASAM reduceras eller förstärks i styrka är beroende 
av det långsiktiga involverande i arbete, sociala roller som kännetecknar vuxenlivet. Han 
menar vidare att barndom och adolescens innebär en förberedande socialisering av 
individen och att denne först i det tidiga vuxenlivet är sin egen. Den placering individen 
då har på en sk KASAM-skala är i stort sett definitiv. Samtidigt menar Antonovsky att 
KASAM ändå har en dynamisk dimension som kan påverkas av stressfyllda situationer 
och händelser. (Antonovsky, 2005 s. 126-168).

I en studie av Starrin et al (Jönsson, 2003 s. 107-116) styrkte deras resultat samma synsätt 
på KASAMs stabilitet som Aaron Antonovsky har presenterat. Starrin et al. menade att 
KASAM är något grundläggande stabilt, men att en stressfylld situation som arbetslöshet 
kan påverka personens KASAM-nivå. Därmed är KASAM samtidigt något som kan 
ändras utifrån oväntade och drastiska förändringar. Om KASAM-begreppet skulle vara 
något helt stabilt genom livets olika händelser, skulle detta resultera i ett närmast 
ödesbestämt synsätt på arbetslösa individer och detta skulle kunna betyda då att personer 
med låg nivå av KASAM skulle löpa större risk att förlora arbetet, enligt Starrin et al.

6.0 EMPIRI

6.1 Redovisning av intervjuerna

De ungdomar jag intervjuade var mellan 20-24 år, varav tre var kvinnor och en var man. 
Jag har valt att ändra deras riktiga namn till påhittade för att skydda deras anonymitet. 
Varje intervju redovisas separat.

6.1.1 Saras intervju

Sara är 23 år och sambo. Hon har gymnasieutbildning, har varit arbetslös sedan ett år 
tillbaka. Sara är inskriven i Jobbgarantin för ungdomar sedan februari 2008. Sara upplever 
sin situation som arbetslös frustrerande
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” Man kan känna så att man söker och söker jobb, man kommer på intervju och man 
kommer inte vidare. Det känns som att man lägger ner mycket arbete men det ger inget. 
Det är svårt att förklara, det är inte roligt att vara arbetslös”

Enligt Sara är det jobbigt när folk frågar om hennes situation, om hon hittat jobb eller inte. 

” Det är ju som så där negativt att man är arbetslös. Det är svårt att förklara men det blir 
lite…för det första folk frågar är vad man jobbar med? Nej, jag är arbetslös. Jaha, ok och 
så är det färdig diskuterat. Det är lite så. Det är ingen som frågar Jaha, vad har du gjort 
tidigare då, innan du blev arbetslös utan det är som bara jaha, du är arbetslös, sen pratar 
vi inte mer om det.”

Sara berättar att hon söker jobb inom alla möjliga områden som bara tänkas kan, där 
utbildning inte krävs. Sara har tidigare arbetat inom administration, kontor, 
telefonförsäljning. Hon upplever det svårt att erhålla arbete inom handels då hon inte kan 
finska. Har varit på flera anställningsintervjuer men det har alltid stupat i att hon ej kan 
finska. Hon söker inom pendlingsavstånd då hon idagsläget inte kan tänka sig att flytta, 
har en sambo med arbete i staden. Sara söker jobb mest via Internet och via 
Arbetsförmedlingens, Platsbanken, samt via tidningar och vanlig post. Hon upplever det 
meningsfullt att söka arbete på detta sätt trots att det inte finns så många arbeten att söka 
inom hennes område. Sara beskriver sin handlingsplan som en överenskommelse mellan 
henne och Arbetsförmedlingen där hon skall aktivt söka arbete och regelbundet, minst en 
gång i månaden, besöka Arbetsförmedlingen för att rapportera sin situation och sökta 
arbeten. Sara beskriver sig själv som en självgående person som söker arbete och 
rapporterar till Arbetsförmedlingen en gång i månaden. Sara anser inte att 
handlingsplanen hjälper henne speciellt mycket för att komma ut i arbete. ”Det jag har 
behov av är att söka arbete, så det har inte så stor betydelse vad som står i 
handlingsplanen. Men kanske för andra, jag vet inte.”

Sara tror sig ha bra möjligheter till arbete trots att det ser lite körigt ut.

Jag tror att jag ska få ett jobb, så småningom men det ser lite körigt ut. Men, herregud 
någon gång måste man ju få ett jobb. Det är bara så.”

Hon tror att hennes möjligheter till arbete skulle kunna vara bättre om hon lärde sig 
finska. Är inte idagsläget intresserad av utbildning, mest på grund av att hon ej vet vad 
hon skulle vara intresserad av. Sara vill heller inte flytta från orten för att läsa, i sådana 
fall studera på distans.

Ibland har jag funderat på att läsa vidare men samtidigt så är det en ekonomisk fråga 
också. Det är lite det det hänger på. Jag har funderat på att kunna läsa här, på distans. 
Men det är just att veta vad man ska läsa. Det gäller att bestämma sig, att veta att det 
finns jobb inom det man läser. Men man kan inte läsa något man inte vill bli. Helst skulle 
man vela ha ett jobb utan att läsa vidare, utifrån den erfarenhet jag har idag.”

Sara har inte pratat om utbildning med sin handläggare på Arbetsförmedlingen, har inte 
fått någon information om vilka möjligheter Arbetsförmedlingen har att erbjuda vad gäller 
utbildning. 
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”Nej, vi har inte pratat om utbildning, vi har mest pratat om att jag ska söka jobb så…”

Hon har mest haft fokus på arbete. Hon tror inte heller att det skulle löna sig för henne att 
anstränga sig ytterligare, gör redan sitt bästa. Vad gäller ekonomi har Sara ersättning 
motsvarande hennes tidigare arbetslöshetsersättning. Enligt Sara har ersättningen 
reducerats till 65% men hon klarar sig.

Sara upplever att henne humör påverkats under tiden hon varit arbetslös. Blivit mer 
negativ, känner sig ensam då de flesta av vännerna arbetar. Hon har dock saker att göra på 
vardagarna; ta hand om hemmet. Sara uppger att hon vet vad Arbetsförmedlingen har att 
erbjuda henne och kan hjälpa till med för att komma närmare ett arbete, vet reglerna om 
arbetspraktik och nystartsjobb.

”Jag vet att jag kan få arbetspraktik nu, det är en bra sak att nämna till arbetsgivare och 
så nystartsjobb. Det är ju väldigt bra och använda sig av vid just anställningsintervjuerna 
och så där men det kan vara lite negativt också, just med att ha varit arbetslös så länge, 
ett år, så man känner sig lite, jag vet inte, men det kan vara negativt också från 
arbetsgivarens synvinkel.”

Sara upplever att informationen och bemötande från Arbetsförmedlingen varit positiv. 
Saknar dock information om vad som händer då hon varit inskriven i Jobbgarantin för 
ungdomar i 15 månader då detta upphör. Beskriver Jobbgarantin för ungdomar under 24 
år och som är arbetslösa. Har inte ännu nyttjat arbetspraktik hos någon arbetsgivare, mest 
för att hon inte vet var. Sara berättar att hon fått hjälp med att handläggaren på 
Arbetsförmedlingen tittat på hennes ansökningshandlingar en gång. Tycker att 
Arbetsförmedlingen skall hjälpa henne med att tipsa om lediga jobb och arbetsgivare som 
är i behov av arbetskraft. Vad gäller hennes framtidsplaner och vad som är vikigt vad 
gäller arbetet så önskar Sara sig ett fast arbete, helst inom kontor men hon har inte satt upp 
några speciella mål för att komma dit.

”Men bara det är ett fast arbete så spelar det ingen roll. Det viktigaste är att man trivs 
och tycker om det man gör, få inspiration och arbeta. Det är lite både och, att trivas med 
det man gör men även trivas med arbetskamrater. Jo, faktiskt viktigare än att tjäna bra 
med pengar.”

6.1.2 Peters intervju

Peter är 21 år. Han är ensamstående med eget boende och har inte avslutat sin 
gymnasieutbildning. Peter är arbetslös sedan 2-3 år tillbaka. Inskriven i Jobbgarantin för 
ungdomar sedan februari 2008. Peter arbetar extra inom handels. Peter upplever sin 
situation som arbetslös tråkig och svår.

”Alltså det är inte roligt. Det är ganska tråkigt, det är jäkla svårt att vara arbetslös. 
Man…meningen med vardagen börjar försvinna allt eftersom. Dagarna, det blir som 
strödagar helt enkelt. Det är inte roligt alls. Man har inget syfte att stiga upp på 
morgonen, så det är det värsta med att vara arbetslös. Och sen, man har ingenting att 
leva på. De två, det är det viktigaste; att kunna försörja sig själv och ja, må bra mentalt.”
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Peter har under hösten 2008 börjat sitt första jobb, inom handels där han arbetar extra. 
Han berättar att han fick arbetet via arbetspraktik som Arbetsförmedlingen hjälpte till 
med. Han gick in på Arbetsförmedlingen och sa att 

”Nu måste jag få ett jobb, jag har gått alldeles för länge utan, det är löjligt hur länge jag 
har gått utan arbete eller någon sorts praktik.”

Arbetsgivaren hade ingen annons ute utan handläggaren ringde arbetsgivaren och han fick 
komma på praktik och efter två veckor fick Peter extra arbete. Peter hoppas på mer arbete, 
är inte kräsen.

”Det är ju stressigt och så där men det är helt OK. Lite dålig lön…”

Peter upplever att hans självförtroende och hur han mår påverkats under tiden han varit 
arbetslös. Han ser skillnad på hur han mår när han arbetar och inte. Mår mycket bättre när 
han arbetar. Får en lön för något han utfört.

”När man jobbar för en lön man fått, inte bara praktik där man får exakt lika mycket som 
man hade stannat hemma, man måste ha en motivering också.” 

Enligt Peter borde Arbetsförmedlingen engagera sig mer, att se till att ungdomarna söker 
jobb som är inskrivna i Jobbgarantin. Stötta och hjälpa ungdomarna eftersom det är lätt att 
hamna i en svacka där man inte känner sig motiverad till att söka arbete. Enligt Peter 
borde Arbetsförmedlingen mer effektivt följa upp och ha tätare kontakt med ungdomarna, 
inte bara en gång i veckan eller månaden. Peter berättar att man blir mindre taggad att 
söka jobb ju längre tid man är arbetslös och då behövs det mer stöd från 
Arbetsförmedlingen.

”Ju längre man går utan jobb ju mer distans blir det också. Det blir mindre aktuellt ju 
längre man är utan jobb, man vänjer sig och blir passiv.”

Han tycker att ekonomin inom Jobbgarantin för ungdomar är bra om man bor hemma men 
dålig när man har eget boende. ”Ersättningen är bra. Man har råd att köpa mat, att 
föräldrarna inte är skyldiga att försörja en. Man har en grundtrygghet och har råd med 
det väsentliga, men inte ett eget boende. Det funkar om man bor hemma eller har 
kostnadsfritt boende.” Peter kompletterar ekonomin med ekonomiskt bistånd från 
socialtjänsten. Han anser inte att han gjort sitt bästa för att få ett arbete och kan inte säga 
hur många arbeten han sökt de senaste tre månaderna. Han söker mest vi Internet och 
platsbanken men tycker att arbetsgivarna är dåliga på att sätta ut lediga platser där. Tycker 
att fler borde engagera sig i att få ut ungdomar i arbete, bättre samarbete mellan 
Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna. Enligt Peter ”borde det ligga i allas intresse att få 
ut ungdomar i arbete”. Enligt Peter fungerar platsbanken bättre i storstäder, har varit i 
Göteborg en gång och sökt arbete. Enligt honom borde det vara lättare att hitta lediga 
jobb, ”man orkar inte till slut springa hos varenda arbetsgivare i Haparanda och fråga 
om arbete. Af är ju det första stället man besöker när man blir arbetslös.” Peter tycker 
inte att det känns meningsfullt att söka jobb via platsbanken då det finns så få jobb att 
söka i Haparanda. 

När man går och tittar är det speciallärare, asiatiska kockar, det är mycket yrken och 
jobb som kräver specialutbildning som lärare och sånt där. Men om man inte har en 
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speciell utbildning så är det svårt via AF:s hemsida att hitta jobb. Det är sällan det 
kommer från, ex extrapersonal på ICA eller så. Mer av den typen av jobb för ungdomar.  
För ungdomar mellan 20-24 år är inte utbildade lärare eller tandläkare. ”

Peter söker arbete i Haparanda, kan inte tänka sig att flytta idagsläget då han just ordnat 
eget boende. Anser då att boendefrågan blir ett problem om han skulle söka arbete på 
annan ort. Peter kompletterar sitt sätt att söka jobb genom att besöka arbetsgivare, men har 
inte gjort sitt bästa här- anser han själv. Detta känns mer meningsfullt för honom men 
onödigt. ”Varför kan arbetsgivare inte sätta ut annonser istället när de behöver folk?”
Peter är osäker på handlingsplanen, vet ej riktigt vad det är. Han tror att hans möjligheter 
till arbete är bättre nu när han fått in foten hos en arbetsgivare. Se detta som 
arbetslivserfarenhet och som en referens. Vad gäller utbildning har Peter inte funderat på 
detta, vet inte vad han skulle utbilda sig till. Han har inte pratat om utbildning med sin 
handläggare på Arbetsförmedlingen. Peter tror att om han lärde sig finska skulle det 
kanske öka hans möjligheter till arbete ytterligare. Peters framtidsplaner är att skaffa sig 
ett jobb och stabiliserad ekonomi. Vet dock inte hur. Han anser att han fått bra bemötande 
från Arbetsförmedlingen men saknar mer stöd, speciellt ju längre tid man varit arbetslös. 
”Till slut vänjer man sig vid ekonomin, speciellt för de som aldrig kommit in i arbetslivet 
och sett hur mycket man kan tjäna och leva på. Man vänjer sig och blir passiv.”

Peter berättar att han varit på jobbsökarkurs och lärt sig att skriva CV och ansökningar, 
har också haft nytta av arbetspraktiken som ledde till arbete. Han förstår inte varför man 
har en 3 månaders gräns innan man kan arbetspraktisera och anser att tips på arbetsgivare 
varit dåligt från Arbetsförmedlingen. ”Hjälp att hitta arbetsgivare som söker personal, det 
skulle Af behöva hjälpa till med och bli bättre på.” Vad gäller arbete så är både att tjäna 
pengar och trivas med vardag och jobb viktigt för Peter. ”Det ska vara roligt det man gör 
men är man desperat gör man vad som helst.”

6.1.3 Marias intervju

Maria är 23 år, ensamstående med ett barn. Maria har gymnasiekompetens. Hon är 
arbetslös sedan ett år tillbaka, är inskriven i Jobbgarantin för ungdomar sedan juli 2008. 
Maria arbetar extra som lokalvårdare/receptionist. Har tidigare arbetat inom handels, på 
cafe och som personlig assistent. Marias upplever sin situation som arbetslös jobbig och 
tråkig. Väldigt jobbigt vad gäller ekonomiskt. Enligt Maria lever hon under 
existensminimum men vill inte söka hjälp från socialtjänsten, bara vid nödfall. Maria har 
låg ersättning från Jobbgarantin för ungdomar, arbetar ca 30 tim/månaden och vill inte 
överskrida antal timmar med risk att bli utskriven från Jobbgarantin. Arbetsgivaren har ej 
heller möjlighet att erbjuda heltid. Maria uppger att hon vill ha arbete och bättre ekonomi. 
Upplever situationen som frustrerande och att hur hon mår förändrats under tiden hon 
varit arbetslös. Hon upplever sig må sämre, är orolig hela tiden för allt. Att pengarna ska 
räcka till.

”Jo, jag mår mycket sämre sen jag blev arbetslös. Man är hela tiden orolig för allting, om 
man får hyran, räkningarna betalda och mat på boret och så där. Sen är det ju kul och ha 
lite extra så att man kan ibland göra någonting. Det har det inte blivit på ett tag.”

Maria upplever det svårt att få jobb i Haparanda, söker inte på andra ställen idagläget då 
hon nyligen flyttat tillbaka till Haparanda. Maria har tidigare bott på annan ort men 
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separerat från barnets far och flyttat tillbaka Haparanda där nätverket finns; familj, vänner. 
Hon saknar körkort, söker därför bara i Haparanda och Torneå. Maria har ingen aktuell 
ansökan inne för tillfället men söker alla jobb som går att söka med hennes utbildning och 
bakgrund. Kan inte säga hur många hon sökt de senaste tre månaderna. Maria berättar att 
hon studerade på Komvux förra året då hon läste in gymnasiekompetensen. Maria söker 
jobb inom handels, restaurang, cafe, vården. Upplever det dock svårt att kunna ta emot 
jobb på kort varsel på grund av att hon är ensamstående. Maria söker jobb mest via 
Internet, platsbanken och lite via personliga kontakter. Tycker att det känns ganska 
meningsfullt, ”känns som att man försöker i alla fall. Att man gör någonting för sin 
situation”. Upplever att hon blir bemött som en bidragstagare i samhället och av andra. 
Hon har fått några sådana kommentarer, upplever att folk har fördomar mot arbetslösa. 

Vad gäller handlingsplanen är Maria lite osäker på detta men säger att ”jag ska höra av 
mig en gång i månaden och ja…träffas för och prata…sen vet jag inte. Jag ska söka jobb 
inom mina områden, men det står nog inte så mycket annat.” .

Hon är lite osäker på om detta är tillräckligt för henne. Säger att hon aldrig fått jobb via 
Arbetsförmedlingen, fixat jobben på egen hand, via kontakter och så. Maria tycker att 
Arbetsförmedlingen borde erbjuda mer kurser eller liknande. Något som skulle hjälp 
ungdomar att få ett arbete samtidigt som man har något att göra på dagarna. ”Att söka 
jobb tar inte länge, många minuter per dag”. Maria vill ha något att göra, något som kan 
lära en och leda till arbete. Hon har tagit upp detta med sin handläggare men det har inte 
funnits några möjligheter till det. Maria är medveten om möjligheten till arbetspraktik 
men vet inte var det skulle vara vettigt att praktisera, där det också kan finnas möjlighet 
till fortsatt arbete efter praktiktiden. Maria är osäker på vilka arbetsgivare som har behov 
av arbetskraft, hör från många vänner att de blir uppsagda. Svårt med möjlighet till heltids 
jobb. Maria tycker att det ser mörkt ut just för att få heltids jobb, tycker att hon borde få så 
småningom ”men just för tillfället ser det inte bra ut.”

Maria tror att vidareutbildning skulle öka hennes möjligheter till arbete men är osäker på 
utbildning dels inom vad och hur ekonomin skulle gå ihop. Hon vill inte ta lån och chansa 
på något i flera år och sen gå arbetslös i alla fall. Maria tror att det skulle löna sig för 
henne att anstränga sig ytterligare för att få ett jobb.

”…om man bara verkligen vill. Eller nog vill jag ju men om man har hållit på ett tag så 
tappar man lite fart, då börjar man som bara ja, ja- skitsamma- det finns ingenting, nu 
låter jag det vara så väntar jag på tills någon knackar på dörren istället och erbjuder mig 
jobb. Man har blivit lite sämre på att söka jobb, att anstränga sig för och gå och prata 
med arbetsgivare och så där.”

Maria uppger att hon skulle behöva lite entusiasm, ” om man visste att om jag håller på 
ett tag så om ett halvår har jag ett jobb, att orka hålla på. Sen när man inte vet om man 
måste hålla på i flera år eller så blir det att man tappar gnistan och fart. Jag skulle 
behöva lite entusiasm kanske eller någon skulle behöva puscha på mig hela tiden.” 

Maria har inga speciella framtidsplaner eller mål uppsatta. Önskar sig ett fast arbete, bättre 
ekonomi, mer trygghet, jobb som man trivs med ” ha blivit nånting bättre än någon som
bara går och städar”. Maria tar dagen som den kommer, skulle vela flytta från staden 
men kan inte det på grund av barnets far och gemensam vårdnad. Känner sig ändå som 
hemma i Haparanda med alla vänner och familj. 
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Maria har en positiv bild av Arbetsförmedlingen. Hon har fått hjälp med att skriva CV, 
hur man söker jobb som hon tyckte var nyttigt. Beskriver Jobbgarantin för ungdomar som 
är arbetslösa. Tycker att det är bra med en tre månaders gräns vad gäller arbetspraktik så 
att man får tid på sig att reflektera över vad det är man vill men tycker samtidigt att 
möjligheten till praktik borde vara möjligt när man har behov av det. Maria saknar 
information om utbildningar från Arbetsförmedlingen samt bättre möjligheter att studera 
via Arbetsförmedlingen. Önskar också att Arbetsförmedlingen hjälpte till med 
arbetsgivarkontakter, tips på hur man skall kontakta dem. 

”Skulle vara mycket enklare om Af kunde ringa hem och säga, nu ska du gå och jobba. 
Annars springa själv runt överallt och skicka en massa brev. Fast det skulle kännas bättre 
om man själv skaffade jobbet…”

Maria önskar mer information från Arbetsförmedlingen om vilka möjligheter som finns, 
speciellt inom ramen för Jobbgarantin för ungdomar. 

”Inte bara information om Ugan i sig, hur mycket pengar man får och att man själv ska 
söka jobb och så”

6.1.4 Annas intervju

Anna är 20 år, ensamstående bosatt i föräldrahemmet. Hon har gymnasieutbildning, 
arbetslös sedan augusti månad 2008. Anna är inskriven i Jobbgarantin för ungdomar sedan 
augusti 2008. Har arbetat inom handels och vikarierat inom dagis. Söker arbete inom 
dessa områden, i Haparanda och på orter inom pendlingsavstånd samt Finland. Vill helst 
flytta till Finland, har sin pojkvän där. Anna upplever sin situation som arbetslös tråkig 
och frustrerande.

”Tråkigt, tråkigt sitta hemma hela dagarna. Man söker ju jobb och så där, tråkigt när 
man inte får någonting. Frustrerande annars, alltså när man inte egentligen har 
någonting att stiga upp till att göra nåt på dagarna. Nog har jag ju att stiga upp till varje 
dag, till gymmet men det är jobb man vill ha och tjäna pengar.”

Anna uppger att det inte finns så många jobb att söka, kommer inte ihåg vart eller när hon 
sökt jobb sist. Kommer att skicka ansökningar till olika arbetsgivare som hon nyligen sett 
annonsera på platsbanken. Söker mest via Internet, platsbanken, via e-mail. Har också 
varit till tidigare arbetsgivare och visat intresse och meddelat att hon är ledig och 
arbetslös, lämnat namn och telefonnummer. Har annars inte varit i så mycket kontakt med 
arbetsgivare personligen. Tycker att hennes sätt att söka jobb känns meningsfullt, trots att 
man inte alltid får något. Fick förra jobbet via en kompis, tycker att det är bra med 
personliga kontakter. Anna kommer inte ihåg hennes handlingsplan, 

”Kommer inte ihåg, ingen aning, har inte kollat på det där pappret på väldigt länge…jag 
ska söka jobb, kanske höra av mig lite då och då, minst en gång i månaden i alla fall. Och 
så ska man höra av sig om man har sökt några jobb och så där, eller svarat. Jag har 
ingen åsikt om handlingsplanen. Den är säkert bra, vet inte varför men den är väl bra och 
ha.”
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Anna tror sig ha bra möjligheter till arbete, gör inget speciellt idag för att öka 
möjligheterna. Har funderat på utbildning men vet inte vad hon skulle läsa; mer finska och 
engelska men vet inte mer. Anna gick ut gymnasiet förra året och skulle vela jobba först, 
känna sig för. Hon tror att et skulle löna sig att anstränga sig ytterligare. 

”Det har blivit en aning mindre att söka jobb. Då när man slutade skolan sökte man 
jävligt mycket men sen när man inte får jobb, har man tappat lite sådär. Nog söker man, 
men inte lika aktivt.” 

Anna beskriver att hennes humör påverkats under tiden hon varit arbetslös, har känt sig 
lite deppig hemma. Vad gäller ekonomin så berättar Anna att hon klarar sig så länge hon 
bor hemma, annars inte. Upplever det jobbigt när folk frågar hur det går, om hon fått jobb 
eftersom hon tycker att det inte är så lätt idag att få jobb. Man är inte ensam om att söka.

Anna upplever att hon får bra hjälp från Arbetsförmedlingen; de hjälper hennes att söka 
jobb, ger tips på jobb och har också fått hjälp med CV:n. Har också varit på 
gruppvägledning:

”Vi träffades i grupp och pratade om allt möjligt, chanserna att få jobb. Först tänkte jag 
va fan ska man gå på sånt här men sen var det ganska bra, det var lite pappersarbete och 
så, skriva om oss själva och så, svara på frågor.” 

Utbildning eller praktik har ej varit aktuellt än för Anna, hon har pratat om praktik med 
handläggaren. Önskar dock mer hjälp från Arbetsförmedlingen att hitta arbetsgivare som 
söker folk och mer stöd gällande sitt CV och hur man skriver personligt brev.

7. ANALYS

Jag har i tidigare avsnitt redovisat varje intervju separat, nedan följer en tolkning av 
resultaten utifrån KASAM perspektivet och begreppen begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet.

7.1 Begriplighet

Begriplighet handlar om att förstå sin egen situation i relation till omvärlden. Genom att 
förklara inre och yttre information på ett förnuftigt sätt, blir känslan av begriplighet hög. 
Om det inte går att finna någon ordning i tillvaron, så blir känslan av begriplighet låg 
Antonovsky, 2005).

Samtliga fyra ungdomar upplever sin situation som arbetslös som frustrerande, dels på 
grund av avsaknaden av meningsfulla aktiviteter men också på grund av dålig ekonomi.  
Alla fyra har erfarenhet av arbetslivet sedan tidigare, också Peter som på hösten 2008 
påbörjat sitt första arbete efter flera års arbetslöshet. De kan alla jämföra hur de mår idag 
och hur de mått då de arbetat. Peter beskriver sin vardag som mer och mer meningslös, 
vilket tyder på låg begriplighet, och Maria saknar meningsfulla aktiviteter på dagarna då 
hon inte jobbar.
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Tre av de fyra ungdomarna har gymnasieutbildning. De söker jobb inom yrkesområden 
där vidareutbildning inte krävs. Samtliga uppger att det är svårt att hitta jobb i Haparanda. 
Peter som saknar gymnasieutbildning men som via en tvåveckorsperiod av arbetspraktik 
fått möjligheten till extraarbete, berättar om svårigheten för honom att hitta fast arbete. 
Studien visar att ungdomarna på ett sätt begriper sin situation och svårigheten med att få 
arbete då de saknar utbildning. Men utifrån teorin visar resultatet på att begripligheten är 
låg då flera av dem ändå inte förstår att just svårigheten i att få arbete beror på att de 
saknar utbildning, tom gymnasiekompetens. Ungdomarna vill hellre förklara 
svårigheterna med att samhället borde ta ett större engagemang för att få ungdomarna ut i 
arbete. Ungdomarna visat vidare på en låg begriplighet vad gäller att förstå vikten av att 
personligen besöka arbetsgivaren i Haparanda, speciellt om man har viljan och avsikten 
att bli kvar på orten.

Flera av ungdomarna har egna förslag på hur Arbetsförmedlingen kunde hjälpa till med bl 
a mer stöd, uppföljning och jobbcoachning för att fortsätta hantera tillvaron på ett 
begripligt och meningsfullt sätt. Att visa på det meningsfulla i att fortsätta söka arbete på 
ett aktivt sätt och också titta på sätten att söka arbete så att detta blir mer begripligt.

7.2 Hanterbarhet

Hanterbarhet handlar om hur man tar tag i utmaningar som kommer i ens väg. Först ska 
det som saknas definieras och sedan kan det saknade erhållas genom handling. I 
hanterbarheten ingår även vetskapen om var det går att vända sig för att få det som saknas 
(Antonovsky, 2005)

Ingen av de fyra ungdomarna kunde precisera hur många jobb de sökt de senaste tre 
månaderna, men de uppgav att de sökte allt som bara kunde sökas, utifrån deras 
utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. 

Med flyttning eller pendling kan man tänka sig att öka sina möjligheter till arbete. De allra 
flesta var dock i dagsläget mest koncentrerade på arbete i Haparanda, med omnejd inom 
pendlingsavstånd, av olika skäl. Anna var den som ville flytta till Finland och sökte arbete 
även där. Maria var den som hade bott på annan ort tidigare men flyttat tillbaka till 
hemorten på grund av sociala skäl. 

Samtliga fyra ungdomar sökte jobb mest via Internet och Arbetsförmedlingens hemsida, 
platsbanken, där lediga jobb utannonseras. Detta ansågs som meningsfullt av de flesta 
medan Peter var av den åsikten att söka jobb via platsbanken i Haparanda inte var 
meningsfullt eller hanterbart. Enligt honom passade detta sätt att söka jobb bättre i 
storstäder då det för området Haparanda sällan utannonserades sådana jobb som han var 
kvalificerad för, det vill säga arbete utan krav på utbildning. Samtliga ansåg att personliga 
kontakter och att kontakta arbetsgivare personligen vara ett bra komplement till att söka 
arbete, trots att det kändes jobbigt och svårt- låg grad av hanterbarhet. Resultatet i studien 
visar på att ungdomarna inte visste hur de skulle gå tillväga för att kontakta arbetsgivare 
och inte heller förstå vikten av varför personligen söka kontakt med arbetsgivare. Både 
hanterbarheten och begripligheten var låg, enligt Antonovskys teori. 

För att öka ungdomarnas begriplighet och hanterbarhet kan det vara viktigt från 
Arbetsförmedlingens sida att vidga ungdomarnas vyer och våga tänka nytt. Detta innebär 
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att göra det begripigt för ungdomar varför det lönar sig att t ex söka jobb mer genom att 
personligen kontakta arbetsgivare, men också att lära dem hur de skall gå till väga för att 
det ska kännas mer hanterbart. 

De flesta av ungdomarna kunde nämna någon eller några faktorer som skulle kunna öka 
deras möjligheter till arbete. Bl a uppgav två av ungdomarna att om de lärde sig finska 
skulle detta öka deras möjligheter till arbete då de söker inom handels/serviceyrken. Även 
utbildning överlag uppgavs som en faktor som kunde öka deras anställningsbarhet. 
Ungdomarna är dock osäkra på utbildningsområde, saknar information om möjligheter till 
finansiering och kunskap överlag gällande vidare studier. Ingen av ungdomarna hade 
pratat om utbildning med sin handläggare på Arbetsförmedlingen. Ungdomarnas 
hanterbarhet stagnerar därmed på grund av för låg motivation. Samtliga ungdomar i 
studien är medvetna om möjligheten till arbetspraktik för att ytterligare kunna öka sina 
chanser till arbete. Endast en av dessa ungdomar, Peter, hade nyttjat det som också lett till 
jobb på deltid.

Vid en hög känsla av hanterbarhet ser man inte sig själv som ett offer utan man ser sig 
själv som en handlande individ med valmöjligheter. I hanterbarheten ingår vetskapen om 
vart det går att vända sig för att få det som saknas (Antonovsky, 2005). När individen inte 
förstår vad som krävs för att göra sig själv anställningsbar och kunna etablera sig på 
arbetsmarknaden kommer detta att sänka hanterbarheten. Tre av de fyra 
intervjupersonerna saknar en klar plan över hur de ska gå tillväga när de söker jobb. 
Visserligen uppgav de alla att de sökte jobb, men att ”söka jobb” är ingen egentlig plan. 
Deras låga känsla av hanterbarhet gör att de inte vet hur de ska ta tag i utmaningarna. Vid 
en låg känsla av hanterbarhet kan individen hamna i handlingsförlamning. 
Handlingsförlamningen kommer av att resurserna är svåra att se och då kan de inte 
aktiveras heller. Sara var den av ungdomarna som kunde berätta om sin handlingsplan. 
Detta visar på en god hanterbarhet över sin situation men hon kan behöva stöd i att 
utvidga sig och öka sina valmöjligheter, öka begripligheten i att vad som krävs idag att få 
arbete ex inom kontor, administration.

De tre övriga ungdomarna hade svårt att beskriva och berätta om sina handlingsplaner. De 
flesta uppgav att de minst en gång i månaden skulle besöka Arbetsförmedlingen för att 
rapportera om sin situation, antal sökta jobb. Handlingsplanen som är en 
överenskommelse mellan den arbetssökande och Arbetsförmedlingen syftar till att 
underlätta sökprocessen och utgöra ett hjälpmedel för både den arbetssökande och 
Arbetsförmedlingen. Handlingsplanen är en framåtsyftande planering som klargör vad 
som skall göras och av vem för att den arbetssökande ska nå målet arbete. 
Handlingsplanen borde vara ett viktigt stödinstrument/verktyg för ungdomarna att veta 
hur de ska gå vidare i processen att söka och få ett jobb. Utifrån ungdomarna i studien 
verkar handlingsplanen fylla ett annat syfte, en slags avrapportering till 
Arbetsförmedlingen.

Tre av de fyra ungdomarna har varit arbetslösa längre än ett år. Men även Anna som hade 
varit arbetslös i 4 månader kunde berätta att hennes tid i arbetslöshet gått fort och att hon 
kände att tiden bara går och går och att meningsfullheten sjunker. Hur kan då 
Arbetsförmedlingen hjälpa dessa ungdomar att komma vidare? De flesta av ungdomarna 
efterfrågar aktiviteter som både ökar deras begriplighet och hanterbarhet. Bättre 
information om utbildningar, möjligheter till utbildning, praktik och andra meningsfulla 
aktiviteter efterfrågas. 
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7.3 Meningsfullhet

Meningsfullhet är vad en person anser vara värt att investera och engagera sin energi i och 
är vår egen drivkraft och motivationsfaktor för vårt eget handlande. Meningsfullhet 
behövs för att vi ska ta tag i saker och ting och för att vi ska må bra (Antonovsky, 2005)

Ungdomarna berättar om sina framtidsplaner om att få ett fast arbete där de mår och trivs 
bra med stabil ekonomi. Som tidigare nämnt saknar de flesta en klar plan över hur de skall 
gå tillväga för att få detta. De efterfrågar bättre samarbete mellan Arbetsförmedlingen och 
arbetsgivarna för att ungdomarna ska kunna komma ut i arbete och de berättar om att 
utbildning vore en faktor som skulle öka deras möjligheter till arbete. Ingen av 
ungdomarna har dock någon intention över att börja studera. De saknar meningsfullheten i 
att t ex ta lån och påbörja studier. De berättar om frustrationen över att vara arbetslös, att 
må dåligt och om passiviteten som följer efter en tids arbetslöshet vilket innebär att de 
tappar motivation och gnista att fortsätta söka aktivt arbete. Maria uppger att för att öka 
hennes känsla av sammanhang skulle hon behöva någon som ”pushade” och stöttade 
henne då meningsfullheten sjunker. Även Peter önskar att Arbetsförmedlingen följde upp 
ungdomarnas situation oftare och engagerade sig bättre, hjälpte till att hålla motivationen 
och öka meningsfullheten. 

Peter berättar om sin motivationsfaktor att tjäna egna pengar i utbyte mot arbete. Men vad 
skulle öka ungdomarnas meningsfullhet ytterligare? De har själva uppgivit att de inte mår 
bra i sin situation som arbetslös. De är frustrerade över situationen, saknar syfte att stiga 
upp på morgonen, vilket visar på en låg grav av meningsfullhet. Hur då hitta faktorer som 
ger ungdomarna mer energi och som ökar deras nivå av meningsfullhet? Att hitta något 
som motsvarar Annas gym exempelvis?

Samtliga ungdomar har berättat om hur de upplevt de insatser som erbjudits från 
Arbetsförmedlingen och inom ramen av Jobbgarantin för ungdomar som nyttiga och 
meningsfulla; att skriva CV, gå jobbsökarkurser, få jobbcoachning, vägledning, få tips på 
arbetsgivare, vara ute på praktik som också leder till arbete. Alla dessa insatser har varit 
konkreta för ungdomarna som de upplevt som meningsfulla. De kanske måste dock göras 
mer hanterbara så att ungdomarna kan fortsätta använda sig av verktygen mer 
kontinuerligt, utanför Arbetsförmedlingens dörrar.

8. DISKUSSION

Syftet med denna undersökning var att få svar på hur ungdomarna upplever sin situation 
som arbetslös och de insatser som erbjuds inom ramen av Jobbgarantin för ungdomar via 
Arbetsförmedlingen. Fyra ungdomar intervjuades. Intervjuresultaten har jag valt att tolka 
och analysera utifrån KASAM-begreppen; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Med annan/andra teorier som utgångspunkt hade tolkningarna sett annorlunda ut.

Många unga får idag nöja sig med att enbart vara åskådare på arbetsmarknaden. När de 
väl får ett arbete är det oftast tidsbegränsat, av kortare natur och anställningstryggheten är 
ofta otrygg. För det mesta är det sist in och först ut som gäller. Många unga växlar mellan 
arbetslöshet, olika jobb på ungdomsmarkanden, arbetsmarknadspolitiska åtgärder som 
förändras i innehåll, via Arbetsförmedlingen, under hela ungdomstiden. Situationen är 
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ofta mer bekymmersam för ungdomar som saknar gymnasieutbildning. Flera studier har 
också visat på negativa konsekvenser för arbetslösa ungdomar; inte bara skam och 
skuldkänslor utan också frustration och sämre psykisk hälsa. 

Överlag kan det sägas att det finns mycket som Arbetsförmedlingen kan göra för att öka 
ungdomarnas känsla av sammanhang i situationen att vara arbetslös. Dels genom de 
insatser som erbjuds från Arbetsförmedlingen och inom ramen av Jobbgarantin men också 
i mötet med handläggaren. Arbetslösheten borde ses som en process där 
Arbetsförmedlingen genom olika insatser ökar den arbetssökandes känsla av 
sammanhang. Att föra fram den arbetssökande på en skala av KASAM. Speciellt med 
tanke på meningsfullheten i relation till hur man har det just nu. Att öka KASAM genom 
att via insatser leda personen fram till det som blir så meningsfullt att man får energi och 
motivation som behövs för att förändra sin situation. Kanske behövs det ett system där 
Arbetsförmedlingen efter en viss tids arbetslöshet sätter in en ”överväxel” dvs coachar och 
aktiverar ungdomarna mer ju längre tid de är arbetslösa. Som det ser ut idag kör 
Arbetsförmedlingen samma race med alla arbetssökande, oavsett om man varit arbetslös 
ett halvår eller över ett år. Det man vet är ju att KASAM minskar med tiden, speciellt när 
det gäller hur meningsfullt det är för ungdomarna. Vi på Arbetsförmedlingen kanske utgår 
ifrån att ungdomarna har en viss nivå av begriplighet och hanterbarhet när dom kommer 
till Arbetsförmedlingen och framförallt kanske vi tror att skolan gett dem en tillräcklig 
dos?

Jag tycker se ett behov av att få svar på vissa frågor när det gäller att arbeta med 
ungdomar. Ungdomarna bör få veta mer konkret och mer tydligt varför exempelvis vissa 
saker ska eller bör göras för att öka deras begriplighet och hanterbarhet i situationen att 
vara arbetslös och arbetssökande. Viktigt för Arbetsförmedlingen är att ta reda på vad 
ungdomen själv kan utföra för uppgifter eller om man är i behov av stöd och i sådana fall 
hur mycket stöd behöver man? Är det t ex bra att bara söka jobb via Internet och 
Platsbanken eller ska man göra personliga besök till arbetsgivare om man vill bli kvar i 
Haparanda och hur i sådana fall gör man det. Att göra det begripligt, varför ska man göra 
det istället för att exempelvis skriva massor med ansökningar. Kan detta vara mer 
framgångsrikt för att få ett arbete?

En viktig fråga som också dyker upp är på vilket sätt man kan öka ungdomarnas känsla av 
begriplighet och hanterbarhet för att öka sina val. Utbildning var inte aktuellt för någon av 
de fyra ungdomarna, detta hade inte enligt ungdomarna diskuterats med handläggare på 
Arbetsförmedlingen. De orsaker som uppgavs var att ungdomarna inte visste vad de skulle 
utbilda sig till, vilka möjligheter som finns och hur de i sådana fall skulle klara sig 
ekonomiskt. Mer individuell information från handläggare på Arbetsförmedlingen, 
vägledning för att ta reda på intresseområden och förutsättningar samt kunskap kring 
ekonomiska möjligheter och val kan vara väga vidare för att öka deras känsla av 
sammanhang.

Studien visar också på vikten av att visa på meningsfullheten i att förändra sin situation. 
Är det mer meningsfullt att söka jobb man inte är meriterad till (saknar finska, utbildning 
osv) i långa perioder än att långa pengar och investera i sig själv och sin framtid genom att 
skaffa sig en utbildning?  Kan det bli mer meningsfullt för mig och mitt barn om jag 
studerade vidare och skaffade mig ett yrke och ett arbete än fortsätta gå i arbetslöshet och 
orolig ekonomi år efter år? Jag anser inte att bara Arbetsförmedlingen borde ha ett intresse 
i detta utan också ligga i samhällets och övriga myndigheters/aktörers intresse. Denna 
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studie visar på att ungdomarna behöver en bättre bild och förståelse av varför deras 
situation ser ut som den gör, hur sannolikheten ser ut att få arbete om man dels bara söker 
i Haparanda och utan gymnasieutbildning/eller med gymnasieutbildning. Hur länge ska 
ungdomarna tillåtas stampa på samma ställe, när är det dags att gå vidare? Risken för 
passivitet ökar ju längre tid man är arbetslös, det har flera studier visat på. 
Arbetsförmedlingen, men också övriga instanser i samhället, behöver bli bättre på att få 
ungdomarna mer engagerade i sina egna liv och erhålla stöd av vuxna att våga fatta beslut 
i någondera riktning för att komma vidare i livet. Har samhället kanske odlat myten om 
det perfekta valet för våra ungdomar, där man inte riskerar att misslyckas, eller snarare får 
misslyckas, som att bli arbetslös efter en utbildning? 

Samtliga ungdomar i studien har berättat om det stöd som de erhållit från 
Arbetsförmedlingen men också vad de saknar från Arbetsförmedlingen och vilka 
begränsningar som de upplever finns. Att t ex möjligheten till arbetspraktik finns först om 
tre månader i Jobbgarantin ökar inte ungdomarnas begriplighet eller hanterbarhet. Vidare 
är min tolkning att ungdomarna behöver tid och stöd att se på vilka valmöjligheter som 
finns, få information och kunskap om möjligheter för att komma vidare i sina val och sätta 
upp konkreta mål. Att söka jobb i sig är inget mål, det är alldeles för diffust. Här skulle 
handlingsplanen kunna vara ett bra stödinstrument för ungdomen att konkret beskriva hur 
komma vidare i processen att söka och hitta arbete men också tidsbestämma aktiviteterna 
så att processen fortgår med allt mer regelbundet och med starkare stöd.

Arbetsförmedlingen står för mycket värdefullt stöd för unga arbetssökande men att 
ytterliga individualisera stödet utifrån hur den enskilde individen själv upplever sin känsla 
av sammanhang har denna studie visat behov av. Det kan vara olika för olika ungdomar 
och vilket av begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet man behöver stödet 
i. Men detta kanske är de stora organisationernas dilemma, att måsta kategorisera 
individernas problem utifrån de åtgärder som finns att tillgå. 

Resultatet från denna studie verkar till stora delar stämma överens med Jahodas teori och 
passa ihop med ungdomarna i denna studie. Att bland annat behovet av struktur och 
aktivitet ökar ju längre tid man är arbetslös. Enligt kritiken, Fryers agentteori, är dock 
människor aktiva, bemästrande och tolkande individer/agenter. Människor är aktiva 
snarare än passiva. Visst, det kan också stämma men utifrån denna studie- hur länge då?

Enligt definitionen av Jobbgarantin för ungdomar ska insatserna i Jobbgarantin för 
ungdomar ge ungdomarna en vardag, där alla aktiviteter är inriktade på arbete. Tanken är 
att Arbetsförmedlingen ska ge ungdomarna ökat stöd, ha fler arbetsgivarkontakter, ordna 
fler rekryteringsträffar och bygga upp nätverk men arbetsgivare som kan erbjuda arbete 
och praktikplatser. Det verkar som att man verkligen förstått vad ungdomarna är i behov 
av men en viktig fråga kvarstår och det är om Arbetsförmedlingen lever upp till detta? 
Finns det resurser idag för att möta dessa ungdomars behov utifrån hur man beskriver 
Jobbgarantin för ungdomar?

Som förslag till vidare forskning vore det intressant att ta reda på hur 
arbetsförmedlare/handläggare på Arbetsförmedlingen upplever sin arbetssituation och att 
arbeta med arbetssökande ungdomar. Vad har arbetsförmedlare för uppfattning om 
Jobbgarantin för ungdomar och vilka faktorer anser de vara framgångsrika för att hjälpa 
ungdomarna ut i arbetslivet. En annan intressant aspekt skulle också vara att ta reda på om 
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/vilket sätt socialt ursprung och kön har för betydelse i ungdomarnas upplevelse av sin 
situation som arbetslös och framtida planering.



33

LITTERATURLISTA

Litteratur och rapporter

Arbetsmarknaden, nr 4 september 2008

Antonovsky, A. (2005) Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur

Bolinder, M. (2006) Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upplevelser, 
handlingsstrategier och jobbchanser. Umeå: Print & Media

Ely, M. (1993) Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken- cirklar inom cirklar. Lund: 
Studentlitteratur.

Folkhälsoinstitutet 1996:86, Arbetslöshet, Folkhälsa och Välfärd: budskap, sammanhang, 
följder, utvägar. Stockholm: Folkhälsoinstitutet

Hagqvist, C. (1994) Folkhälsorapport 1994. Barns och ungdomars hälsa. Landstinget i 
Värmland: Centrum för folkhälsoforskning

Hammarström, A. (1996) Arbetslöshet och ohälsa- om ungdomars livsvillkor. Lund: 
Studentlitteratur

Jönsson, L.R (2003) Arbetslöshet Ekonomi och Skam- om att vara arbetslös i dagens Sverige. 
Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet

Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur

Lantz, A. (2007) Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur

Merriam, S. (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur

Olofsson, J & Wadensjö, E. (2005) Arbetslöshet. Stockholm: SNS Förlag

Ovesen, E. (1983) Arbetslöshetens psykiska följdverkningar. Stockholm: Rabén & Sjögren

Rantakeisu, U. Starrin, B. Hagqvist, C (1996) Ungdomsarbetslöshet. Vardagsliv och 
samhälle. Lund: Studentlitteratur

Rantakeisu, U. (2002) Arbetslöshetens olika ansikten. Göteborgs universitet: Institutionen för 
socialt arbete.

Statens Folkhälsoinstitut (2002) Ungdomsarbetslöshetens konsekvenser för folkhälsa och 
social anpassning. Erfarenheter och kunskaper från 1990-talets forskning.

Statens Offentliga Utredningar, SOU 2006:77 Ungdomar, stress och psykisk ohälsa. Analyser 
och förslag till åtgärder.

Statens Offentliga Utredningar, SOU 1994:73 Ungdomars välfärd och värderingar.



34

Stojanovic, V. (2001) Unga arbetslösas ansikten. Identitet och subjektivitet i det svenska och 
danska samhället. Lunds universitet: Sociologiska institutionen.

Internet källor

Arbetsförmedlingen
www.ams.se, Avstamp.nu, Pressinformation 2007-11-27

Pressmeddelanden 2007

Statistiska Centralbyrån
www.scb.se

Uppsatser

Edberg, H & Wiljebrand, H. (2007) Betydelsen av inre och yttre faktorer för arbetssökandes 
motivation till att söka arbete. Mälardalens högskola

Heiniemi, T. & Karjel, S. (2008) Relationen- en väg till sammanhang? En kvalitativ studie om 
ungdomars upplevelse av känsla av sammanhang. Örebro Universitet

Käck, H. & Viero, S. (2006) Yrkesrollens betydelse för etableringen på arbetsmarknaden. 
Mälardalens högskola

Mäki, M. & Sävenberg, P. (1998) Jobwatch- en kartläggning av ungdomars upplevelse av sin 
arbetslöshetssituation, utvecklings av vägledningsmetoder och material. Umeå 
Arbetsförmedling

Pondro, A. & Ibishi, G. (2007) Ungdomsarbetslöshet- en studie av ungdomarnas vardag vid 
arbetslöshet) Malmö Högskola

http://www.ams.se
http://www.scb.se


35

Bilaga 1

Intervjuguide

Bakgrundsfrågor:

 Ålder?
 Utbildning?
 Föräldrarnas yrke/arbete?
 Hur länge arbetslös?
 Hur länge inskriven i Jobbgarantin för ungdomar?

Huvudfrågor:

 Berätta hur du upplever det att vara arbetslös?
 Berätta hur du upplever Jobbgarantin för ungdomar? Vad har du för uppfattning om 

Jobbgarantin?

Stödfrågor, vid behov:

* Hur många arbeten har du sökt, de senaste tre månaderna?
* Hur söker du arbete? Känns det meningsfullt? Vet du hur du ska söka arbete?
* Hur ser din handlingsplan ut? Vad anser du om den?
* Vad tror du om dina möjligheter att få arbete?
* Vad gör du för att öka dina möjligheter till att få ett arbete?
* Tror du att det skulle löna sig att anstränga sig för att få ett arbete?
* Har ditt självförtroende/mående påverkats under tiden du varit arbetslös?
* Vad tycker du att du skulle behöva för att få ett arbete?
* Hur ser du på framtiden? Vad har du för framtidsplaner? Har du några mål?
* Hur ser din ekonomi ut?
* Hur blir du bemött som arbetslös?
* Vad vet du om Arbetsförmedlingen?
* Vad vet du om vilka möjligheter Arbetsförmedlingen har för att hjälpa dig att få ett arbete?
* Vad har du för upplevelser av Arbetsförmedlingen vad gäller; information, möjligheter till 
hjälp, bemötande?
* Vad vet du om Jobbgarantin, vad anser du om Jobbgarantin?
* Vad har hänt på Arbetsförmedlingen under tiden du varit arbetslös/ inskriven i 
Jobbgarantin?
* Vad har du fått för hjälp/stöd från Arbetsförmedlingen under tiden du varit 
arbetslös/inskriven i Jobbgarantin?
* Har du blivit erbjuden något? Har det varit till nytta för dig? Meningsfullt?
* Vad tycker du att du skulle behöva för hjälp/stöd från Arbetsförmedlingen för att få ett 
arbete?
* Vad tycker du Arbetsförmedlingen skulle behöva bli bättre på? Är det något du saknar?
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Bilaga 2

Information om intervjun

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur ungdomar upplever sin situation som 
arbetslös och hur de upplever och har för uppfattning av Jobbgarantin för ungdomar. Till 
undersökningen har valts arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år som är inskrivna i 
Jobbgarantin för ungdomar på Arbetsförmedlingen i Haparanda november månad 2008. Den 
information som ungdomarna lämnar skall användas som material till en undersökning i form 
av en C-uppsats i sociologi. Intervjun beräknas ta en timme.

Personer som har tillgång till intervjumaterialet är jag, Maarit Hänninen som är författare till 
uppsatsen samt min handledare Antoni Lindgren, Luleå Tekniska Universitet.

Innan publicering har intervjupersonen rätt att ta del av utskrift och författarens tolkningar av 
materialet. Intervjumaterialet kommer att lagras på sådant sätt att det ej kan nås av eller 
identifieras av någon utomstående. I undersökningen/uppsatsen kommer inga uppgifter att 
finnas med som kan medföra att intervjupersoner identifieras. Intervjuerna kommer endast att 
användas i denna undersökning.

Intervjupersonen har rätt att om och när denne så önskar, avbryta sitt deltagande. Detta kan 
göras vid vilken tidpunkt som helst utan att medföra negativa följder för den medverkande. 
Alla deltagande i denna undersökning, författaren och handledare, förbinder sig att ej till 
någon utomstående röja uppgifter om intervjupersonens identitet.

Om du som blir intervjuad, känner att du någon gång behöver ta kontakt med mig eller min 
handledare, kontakta oss gärna. Nedan finner du telefonnummer till oss.

Maarit Hänninen, student, Luleå Tekniska Universitet
Telnr xxx-xxx xxx

Antoni Lindgren, handledare, Luleå Tekniska Universitet
xxxx-xxx xxx
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Bilaga 3

Skriftligt samtycke

Undertecknad har muntligen och skriftligen informerats om intervjusammanhanget och 
samtycker till att delta i denna intervju:

Ort, datum

__________________

Namnteckningar

Intervjuperson Intervjuare

__________________ __________________ 




