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Sammanfattning:
Detta är en kvalitativ studie om tre ungdomar i åldrarna 19-25 år som är arbetslösa och tre

som har fått arbete hemmahörande i tre kommuner i Norrbotten. De teoretiska begrepp

som används är sociala nätverk, socialt kapital, social uteslutning och anställningstrygghet

samt studier av Willis (1983), Bolinder (2006), Piippola (2010) och Håkansson (2011).

Syftet med studien är att undersöka ungdomars upplevelse och attityder till arbete,

arbetslöshet, utbildning och framtid samt vad finns det för faktorer som leder till arbete.

De flesta av informanterna lider av arbetslösheten och de som nyligt erhållit arbete

värderar det högt och det kan möjliggöra ett eget boende. De tillfälliga och deltidsarbeten

som finns tillgängliga för ungdomar hindrar dock vuxenblivandet och skjuter upp framtida

inkomster, föreningsdeltagande och egen familjebildning. Arbetslöshet och låga inkomster

gör det svårare att komma in på bostadsmarknaden. Ungdomar utsätts för social

uteslutning och från att deltaga i samhället till fullo (Vogel & Råbäck, 2003; Giddens &

Birdsall, 2003).

Arbetarklassen fyller inte arbetet med ett kvalitativt innehåll som medelklassen gör,

medelklassen ser teori/utbildning som ett sätt att röra sig i samhället medan arbetarklassen

har motstånd mot teori/utbildning och något som måste vara nära knutet till praktik (Willis,

1983). Medelklassen har mer socialt kapital, de användbara kontakterna som kan ge arbete

än arbetarklassen (Bourdieu, 2007).

Det är inte bara utbildning som har betydelse för möjligheterna till arbete för ungdomarna

utan att delta i föreningsklivet kan minska risken för arbetslöshet 80 procent (Håkansson,

2011). Ungdomars föreningsdeltagande minskar dock i samhället. Sociala nätverk har stor

betydelse i jakten på arbete för informanterna men kan också vara ett nuvarande och

framtida hinder för att flytta för ett arbete (Piippola, 2010). De två ungdomarna som har

flyttat upp till Norrbotten har förlorat sitt sociala nätverk och således har deras sociala

kapital minskat.

Nyckelord: Ungdomar, arbete, arbetslöshet, social klass



Abstract

This is a qualitative study about adolescents in the ages 19-25, three who are unemployed

and three that have work and are from three municipalities in Norrbotten County. The

theoretical concepts that the study use are; social networks, social capital, social exclusion

and employment security, as well as studies of Willis (1983), Bolinder (2006), Piippola

(2010) and Håkansson (2011). The aim of the study is to explore young people's

experience and attitudes to work, unemployment, education and the future, and what are

the factors that lead to work.

Most of the informants are suffering from unemployment and valued work valued highly

and can provide their own housing. The temporary and part-time jobs available to young

people do postpone adulthood, future income, association participation and family

formation. Unemployment and low income makes it difficult to get into the housing market

and they are exposed to social exclusion. (Vogel & Råbäck, 2003; Giddens and Birdsall,

2003).

Working class do not have qualitative claims on work like the middle class does, the

middle class see theory/education as a way to move in society, while working class dislike

theory/education and it must be closely linked to practice (Willis 1983). The middle class

has more social capital, the useful contacts which might provide work than the working

class (Bourdieu, 2007).

It is not only education which give work opportunities for young people, also to participate

in associations can reduce the risk of unemployment by 80 percent (Håkansson, 2011).

Young people's association participation is decreasing in society though. Social networks

are of great importance in the search for work for the informants but can also be a present

and future obstacles to move for a job (Piippola, 2010). The two informants who've moved

up to Norrbotten county has lost their social networks and thus, their social capital.

Keywords: adolescents, work, unemployment, social class
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1. Inledning

Norrbottens läns arbetslöshet låg under april år 2012 inom åldersgrupperna 16-64 på 9,6

procent och riksgenomsnittet låg på 8,2 procent. För ungdomar i åldrarna 18-24 låg

arbetslösheten på 20,6 procent och riket låg på 16,4 procent. Det finns dock stora regionala

skillnader då ungdomsarbetslösheten låg på 9,3 procent i Kiruna och på 28,6 procent i

Kalix (Arbetsförmedlingen, 2012). Arbetslöshet är ett samhälleligt fenomen och det är

viktigt att studera en grupp som är särskilt utsatt av arbetslösheten. Eftersom unga enligt

statistiken ligger bland den grupp i samhället som har högst arbetslöshet så finns det ett

särskilt intresse att studera den gruppen. Ungdomarna bakom siffrorna behöver få komma

till tals om sina upplevelser och därför bygger denna uppsats på en intervjuundersökning.

Olof Bäckman (2010) skriver att på individnivå är en examen från gymnasium viktig för

jobbchanserna. Störst risk att hamna i arbetslöshet är för ungdomar som aldrig påbörjat

gymnasium. Minst risk har ungdomarna som har avslutat gymnasium (Bäckman, 2010:6).

Ur samhällsnivå så har arbetsmarknadens funktion och konjunkturen större påverkan än att

inte ha en gymnasieexamen för risken att hamna i arbetslöshet för ungdomar. 1990-

talskrisen påverkade mest unga kvinnor och medförde en stor ökning av andelen kvinnor

som varken studerade eller arbetade (Bäckman, 2010:7).

Mats Larsson (2011) menar att det i huvudsak är ungdomar som har tidbegränsade

anställningar. I åldern 16-24 år finns 53 procent som är tidsbegränsat anställda. Det

motsvarar 233 000 personer och av dem är 167 000 personer arbetare (Larsson, 2011:10).

De vanligaste anställningsformerna är allmän visstidsanställning (varav de vanligaste

formerna är behovsanställning och timanställning), sedan kommer vikariat, provanställning

och slutligen säsongsanställning. Behovsanställning och timanställning är vanligast bland

icke facklig anslutna arbetare och är de mest osäkra anställningsformerna då den anställde

inte vet om det finns arbete nästa dag eller vecka (Larsson, 2011:16–17). I tider av

minskad efterfrågan gör sig arbetsgivare av med sina tidsbegränsade anställda (Larsson,

2011:18).
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Länsstyrelsen beskriver länets kompetensförsörjning och menar att arbetskraften som är

tillgänglig i länet saknar rätt kompetens. Det finns både hög arbetslöshet och ett högt

behov av arbetskraft. En utmaning för länet är att i den stora arbetskraftsreserven kunna

matcha arbetskraft med arbetsmarknadens behov. Det kan vara svårt att på kort sikt möta

arbetsmarknadens behov då många yrken med höga pensionsavgångar har krav på långa

utbildningar. Många av dessa avgångar kommer att bortrationaliseras på grund av

teknikutveckling och globalisering.  Den enskilde ökar dock sin möjlighet att erhålla en

anställning om den utbildar sig (Länsstyrelsen, 2010:9).

Tillväxtverket menar att det råder osäkerhet om personer som går i pension kommer att

ersättas med någon med samma kompetens eller överhuvudtaget. Generationsväxlingen

innebär inte alltid en ”växling” (Tillväxtverket, 2010:53). Länsstyrelsen menar vidare att

situationen för länet är att det finns brist på arbetskraft samtidigt som det finns en hög

arbetslöshet, i synnerhet ungdomsarbetslöshet. Det finns ett beroende av offentlig sektor

som har stora nedskärningar (Länsstyrelsen, 2010:9).  Inflyttningen är mindre än

utflyttningen bland unga och välutbildade speciellt bland unga kvinnor vilket minskar vissa

orters attraktionskraft. Många ungdomar har antingen inte utbildning som efterfrågas på

arbetsmarknaden eller saknar gymnasieexamen.  Även den låga andelen av pojkar som

börjar högre utbildning leder också till att vissa orters attraktionskraft minskar

(Länsstyrelsen, 2010:8-9).  Sysselsättningen i länet ligger genomsnittligt lägre än i riket.

Traditionsbundna yrkesval innebär långsiktiga problem som är i behov av en lösning samt

de höga ohälsotalen. En annan utmaning är de stora pensionsavgångarna som sker inom tio

år och även inkluderat generationsväxlingen. Slutligen är en av utmaningarna att

sysselsättningsgraden bland utrikes födda är låg. Utrikes födda väljer hellre att flytta till

andra regioner i huvudsak till storstadsregionerna men analyser visar nysvenskar har stor

betydelse för norra Sverige. Länsstyrelsen beskriver vidare länets möjligheter. En av dem

är att det blir en ökad sysselsättningsgrad i länet. En annan möjlighet är att unga får in en

fot på arbetsmarknaden. Att både välutbildade och unga flyttar till länet. Att det blir fler

företag med en ökande lönsamhet. En annan möjlighet är att arbetsmarknadens ökade

rörlighet gör att traditionella yrkesval utifrån kön minskar. Slutligen så kommer det i

framtiden att finnas behov av bred kompetens och det innebär att fler människor med hög

utbildning kommer att kunna skapa sin försörjning inom nya områden (Länsstyrelsen,
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2010:9–10). Tillväxtverket menar att det finns fem övergripande strategier för att hantera

kompetens- och arbetskraftbrist. En är senareläggning av utträdet från arbetsmarknaden, en

annan är rekrytering av personal med annorlunda kompetens och kompetensutveckla dessa

och slutligen ökad inpendling, inflyttning och arbetskraftsinvandring (Tillväxtverket

(2010:12).

1.1 Problemformulering

Enligt C. Wright Mills (1997) är ett ”bekymmer” något som uppkommer inom en individ

och i nära relation till andra. Ett ”problem” är betingelser som går utanför individens inre

och dess omedelbara närmiljö. Ett problem är något som rör allmänheten och som det råder

debatt om vad detta problem består av och vad som orsakar det. När en person är arbetslös

i en kommun med 73 000 personer är det dennes personliga bekymmer men när 700 000 är

arbetslösa i en nation med 9 miljoner människor innebär det ett samhälleligt problem som

inte kan lösas på individnivå. Denna studie kommer att ta med sig Mills (1997)

sociologiska vision att samhällsvetenskapen måste omfamna inte bara de privata bekymren

utan också se till samhällets institutioner (Mills, 1997:14–15). Det är samhällsvetarens

uppgift att hela tiden översätta personliga bekymmer till allmänna problem och översätta

allmänna problem till villkoren för deras mänskliga betydelse för en mångfald av

individer” (Mills, 1997:205).

Eftersom arbetslöshet inte är ett individproblem utan ett samhälleligt fenomen är det ett

sociologiskt problem som studeras. Det behövs en ny studie för att erhålla aktuell

förståelse för de unga bakom statistiken och deras upplevelse och attityder till arbetslöshet,

arbete, utbildning och framtid samt betydelsen av sociala nätverk.
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1.2 Syfte

Syftet med studien är att undersöka ungdomars upplevelse och attityder till arbete,

arbetslöshet, utbildning och framtid samt vad finns det för faktorer som leder till arbete.

Genom att studera skillnader och likheter kan ny förståelse erhållas. Studien använder

begrepp som attityder, sociala nätverk, socialt kapital och social klass för att uppfylla

syftet. Frågor som kan kopplas till syftet är:

 Hur upplever de arbetslösa ungdomarna sin arbetslöshet?

 Hur upplever ungdomarna som tidigare varit arbetslösa sitt arbete?

 Vilka attityder har ungdomarna till arbete, arbetslöshet och utbildning?

 Vilka framgångsfaktorer finns för att erhålla ett arbete?

1.3 Definitioner och begrepp

Valda grupp i åldern 19-25 benämns för ungdomar. Med arbete menas att ungdomarna har

kommit till någon form av lönearbete oavsett form eller tjänstgöringsgrad.

Intervjupersonerna kommer att benämnas informanter. Definitionen på arbetslösa innebär

”Arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på

arbetsmarknadens förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt

program.”(Arbetsmarknadsstyrelsen, 2007). Med förening menas en sammanslutning av

människor med ideella eller ekonomiska intressen. I denna uppsats räknas föreningar både

som ideell förening1 såsom religiösa samfund, idrottsföreningar och sällskapsföreningar

samt ekonomiska föreningar2 såsom lantbrukskooperativa eller konsumentkooperativa

föreningar. Med attityd menas en generell värderande syn på ett objekt. Med fördomar

menas en förutfattad mening som till sin karaktär är negativ (Kaufmann & Kaufmann,

2010:283).

1 http://www.ne.se/ideell-f%C3%B6rening
2 http://www.ne.se/ekonomisk-f%C3%B6rening
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1.4 Avgränsning

Det finns många olika grupper i samhället som är arbetslösa. För att avgränsa studien så

valdes att studera gruppen ungdomar därför att de är en särskilt utsatt grupp av de

arbetslösa i samhället. Ungdomarna i studien är i åldern 19-25. Avgränsning geografiskt är

tre kommuner i Norrbotten.

1.5 Disposition

Studiens första kapitel innehåller inledning, problemformulering, syfte, definitioner och

avgränsning. Andra kapitlet är metodkapitlet och innehåller metod, urval,

tillvägagångssätt, kodning, reliabilitet och validitet samt slutligen en metodologisk

reflektion som också innehåller hur frågeställningarna har förändrats samt borttagna

teorier. Tredje kapitlet börjar med tidigare forskning med underrubriker: förlängt

ungdomsbildande, arbete genom informella kontakter, arbete genom sociala nätverk,

minskat föreningsdeltagande, social trygghet, handlingsutrymme och upplevelse av

arbetslöshet samt attityder till utbildning, arbete och framtid. Den teoretiska referensramen

innehåller begreppen sociala nätverk, socialt kapital, social uteslutning och

anställningstrygghet. Både tidigare forskning och teoretisk referensram användes i

analysen. Fjärde kapitlet är resultatet och är indelat i teman: arbetslöshet (med

underrubriker: skäl till arbetslöshet, upplevelse av arbetslöshet och jobbsökandet), arbete

(med underrubriker: förlängt ungdomsbildande och otrygga anställningsförhållanden),

utbildning, framtidsperspektiv och sociala nätverk (med underrubrik: socialt kapital). I

femte kapitlet kommer resultatanalysen som delas in följande teman: arbetslöshet, arbete

och framgångsfaktorer till arbete. I sjätte kapitlet kommer en slutsatser med underrubriker:

arbetslöshet, arbetets funktion, attityder till utbildning och arbete samt framgångsfaktorer

till arbete. I åttonde kapitlet finns reflektioner. Slutligen i kapitel nio kommer förslag till

framtida forskning.
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2. Metod

Detta kapitel går igenom den vetenskapliga metoden som användes och sedan kommer en

beskrivning av urvalet av informanter. Efter det kommer det hur studien praktiskt gick

tillväga vid insamling och bearbetandet av det empiriska materialet. Sedan följer

tillvägagångsättet för hur analysen av det insamlade materialet gick till. Efter det följer en

diskussion om reliabilitet, validitet samt slutligen en metodologisk reflektion som också

innehåller en beskrivning för hur frågeställningarna ändrats och teorier som har tagits bort

och tillkommit.

Den vetenskapliga ansatsen utgick från fenomenologin vilket innebär att

undersökningsobjektet är människor och den sociala verkligheten. För att förstå denna

sociala verklighet måste den baseras på människornas upplevelse av den (Bryman,

1997:66). Eftersom det finns en önskan att förstå den livsvärld som ungdomarna själva

lever i valdes den kvalitativa forskningsintervjun för att samla in det empiriska materialet

(Esaiasson, 2012:253). En sensibelt utförd intervju som vidhåller en närhet till

informantens livsvärld kan ge kunskaper som förbättrar situationen för människor (Kvale,

1997:18). Den kvalitativa metoden valdes eftersom en följsamhet eftersträvades då den

kvalitativa variationen studerades och det fanns en strävan att erhålla riklig information

samt gå på djupet. Intervjuerna skedde med hjälp av en intervjumall utan fasta

svarsalternativ. Vidare fanns ett intresse för det unika och avvikande. Det eftersträvades en

närhet till verkligheten som undersöktes och det fanns ett intresse för strukturer och

sammanhang. Det fanns en önskan efter att förstå och beskriva. Slutligen fanns en

medvetenhet om att den som utför studien påverkar resultatet med sin närvaro och

målsättningen var således en öppen och jämbördig relation till informanten (Solvang &

Holme, 1991:86–87).

Jan Trost (1993) menar att begreppet strukturering har olika betydelser och att det är

viktigt att förklara vilken betydelse intervjuaren lägger i det. I nordiska läroböcker betyder

strukturering huruvida frågorna har fasta svaralternativ och intervjun är således

ostrukturerad om svaren kan vara öppna. Sedan finns en annan betydelse av strukturering

att en intervju eller frågeformuläret är högt strukturerat om det har en struktur. Studien har
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en hög grad av strukturering om intervjuaren vet vad den vill fråga om och frågorna enbart

handlar om det ämnet (Trost, 1993:15–16).  Eftersom studien använder sig av frågor med

öppna svaralternativ och bestämda teman utifrån studiens frågeställningar så benämns

intervjumetoden för semi-strukturerad. Den semistrukturerade intervjun med teman och

öppna frågor valdes för att kunna säkerställa att erhålla fylliga svar och möjlighet att kunna

strukturera och jämföra intervjuerna samt på grund av den relativa ovanan vid att utföra

intervjuer.

Jan Krag Jacobsen (1997) menar att intervjuguiden bör innehålla en samling teman som

skall undersökas i ett antal intervjuer med informanter och syftet är att alla informanterna

skall möta samma teman. Vidare använder intervjuaren öppna frågor till stor utsträckning.

Detta tillvägagångssätt ger så pass strukturerade intervjuer att de kan jämföras med

varandra och analyseras. Metoden gör att ny information kan dyka upp under intervjun och

är inte beroende av intervjuarens erfarenhet av att utföra intervjuer (Jacobsen 1997:19).

Med denna metod säkerställdes att få med de data som behövde för att kunna jämföra

intervjuerna och strukturera upp dem i teman. Jacobsen (1997) skriver att frågorna under

intervjun bör vara öppna frågor för att öppna upp för informanten att svara med en

berättelse (Jacobsen, 1997:44). En berättelse är strukturerad med orsaker som ger en

verkan som i sin tur kan ge en orsak (Jacobsen, 1997:41). En öppen fråga är bredare och

vidare än en sluten fråga och har fler svarsmöjligheter (Jacobsen, 1997:99). Ju mer

frågorna går mot slutna eller ledande frågor desto mer styrs intervjuns gång av

intervjuarens teorier och hypoteser. Detta leder till att informantens möjligheter att

förmedla något oförutsett begränsas och därmed upphör intervjun att vara en utforskning

av något okänt (Jacobsen, 1997:102).

Esaiasson et al (2012) beskriver att grundregeln vid skapandet av frågor till intervjuguiden

är att de skall vara befriade från akademiskt språkbruk samt korta och lätta att uppfatta

(Esaiasson et al, 2012:264).  Detta var speciellt viktigt då ungdomar intervjuades. Vid ett

tillfälle kom en fråga vad som menades med frågan om sociala nätverk och då fick en

förklaring ges.
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Studien hade en komparativ ansats, jämförande då det var två olika grupper som

jämfördes. Rolf Ejvegård beskriver att vid komparation bör både likheter och olikheter

beaktas, att se till att titta på enheter som undersökaren tror går att jämföra och att före

jämförelse generalisera de delar som skall jämföras (Ejvegård, 2009:44). Med stöd av

Ejvegård kan lättare likheter och olikheter skönjas i materialet.

Studien använder en analytisk generalisering vilket syftar på i vilken mån resultaten från

undersökningen kan ge en fingervisning för vad som kan hända vid en annorlunda

situation. En argumentering för en generalisering sker utifrån koppling till teorier och

tidigare forskning. Genom att beskriva argument så kan läsaren göra sin egen bedömning

huruvida generaliseringen var riktig (Kvale (1997:18).

2.1 Urval

Studien använder kriterieurval som syftar på alla fall som möter ett speciellt kriterium och

är bra för att säkerställa kvalitet (Miles & Huberman, 1994:28).  Urvalskriterierna är en

grupp på fyra personer som är arbetslösa och söker arbete samt en grupp på fyra personer

som erhållit arbete. Enligt dessa kriterier utfördes urvalet. Kontaktpersonen på

Arbetslivsresurs gjorde det möjligt att komma i kontakt med arbetslösa och arbetande

ungdomar. De inskrivna ungdomarna på Arbetslivsresurs får sin egen jobbcoach med

individuellt stöd utifrån den arbetslöses situation som hjälper dem med att skriva cv och

ansökningshandlingar, möjlighet att träffa bemanningsföretag, träning inför

anställningsintervjuer, möjlighet att vara med i jobbklubb3 som är en grupp arbetslösa som

kan motivera och stötta varandra samt kan utnyttja varandras nätverk i jakten på arbete.

Deltagarna får också tillgång till aktiva nätverk som söker personal.4

2.2 Tillvägagångssätt

Intervjuguiden testades med en person i aktuell åldersgrupp för att få en känsla för hur

frågorna fungerade och uppfattades för en ungdom samt för att få en tidsuppfattning om

3

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.1fbbb864136729570f5800035818/Jobbguide.p
df
4 http://www.arbetslivsresurs.se//Global/Dinprocent20egenprocent20jobbcoach.pdf
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hur länge intervjun skulle ta. Testningen gav lärdomen att ha ett batteri av bra följdfrågor

för att förlänga intervjutiden och fördjupa intervjumaterialet. Några frågor ändrades också

efter denna testintervju för att bli tydligare.

Kontaktpersonen på företaget Arbetslivsresurs5 som är verksamt inom HR (Human

Resources) gjorde det möjligt att finna informanter genom att i huvudsak få möjligheten att

presentera studien bland deras grupper av inskrivna ungdomar och finna informanter

utifrån kriterieurvalen. Namn erhölls även av kontaktpersonen på Arbetslivsresurs som

hade frågat ungdomar om de ville vara med. Namn och telefonnummer erhölls under

studiens gång och informanterna ringdes upp för att bestämma tid för intervju i samråd

med den presumtive informanten samt plats för intervju som de fick välja själva. Ingen

informant hade något förslag på plats så det föreslogs ett grupprum på ett bibliotek,

Arbetslivsresurs grupplokaler samt avskilt på en informants arbetsplats, platser som alla

godkände. I korthet redogjordes vad studien gick ut på och att intervjuerna skulle ta

ungefär en halvtimme. Det visade sig svårt och tidsödande att hitta informanter men till

slut erhölls tre informanter som sökte arbete och tre som hade arbete.

Vid intervjuförfarandet frågades om det gick bra att spela in intervjun med minidisc och att

endast stödord skulle antecknas för att kunna ställa följdfrågor. Informanterna motiverades

att inspelning av intervjuerna behövdes för att kunna vidhålla koncentration på vad de

faktiskt sade och för att kunna erhålla korrekta citat. Jan Trost (1993) menar att

bandspelare vid intervju ger fördelen att intervjun kan skrivas ut i korrekta ordalag och att

anteckningar inte behöver göras och att intervjuaren kan koncentrera sig på frågorna samt

att det är en lärande process när denne lyssnar på sig själv (Trost, 1993:28). I början av

studien ställdes en del ledande följdfrågor men detta korrigerades så att det undveks vid

senare intervjuer. Tillåtelse gavs att spela in intervjuerna av samtliga informanter. Sedan

presenterades syftet med studien, efter det berättades om de forskningsetiska riktlinjerna

från Vetenskapsrådet (2012) och ett häfte visades med dessa riktlinjer så informanten

kunde läsa dem. Tre informanter ville läsa riktlinjerna. De forskningsetiska riktlinjerna

innebär att klargöra syftet med studien och informanternas deltagande, att de har sekretess,

5 http://www.arbetslivsresurs.se/
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det frivilliga deltagandet och att informanterna har rätt att dra tillbaka sitt deltagande samt

att materialet används endast för den beskrivna studien. Sedan beskrevs de kommande

intervjutemana: social bakgrund, fritid, nätverk, attityd till utbildning, upplevelse av

arbetslöshet, jobbsökandet, framtiden och avslutning. Slutligen frågades om informanterna

ville vara med på studien när inspelningen hade startats. Inspelningar, kontaktuppgifter till

informanter och det inspelade råmaterialet förvarades på ett säkert sätt hemma. När studien

var klar förstördes alla dessa uppgifter. Informanterna benämns med andra namn i både

transkribering och empiri. Bostadsorterna och företagsnamn benämns inte vid sina rätta

namn utan med namn som staden eller industrin. I den empiriska redovisningen har

informanterna fått fingerade namn för att skydda deras verkliga identiteter och benämns

endast utifrån dessa fingerade namn, om de har arbete eller inte, föräldrarnas

yrkesbakgrund samt klassbakgrund. För att skydda informanternas identitet används endast

uppgifter som var viktiga för analysen (Trost, 1993:64). Intervjuerna tog mellan 25 och 55

minuter i inspelningstid och insamlandet av empiri tog en vecka i anspråk exklusive

transkribering.

Vid transkribering användes ett datorprogram som heter Audacity som sänkte tempot på de

inspelade intervjuerna utan att ändra tonläget. På så vis kunde intervjuerna spelas upp

kontinuerligt och transkriberingen kunde ske förhållandevis kontinuerligt. Enligt Gabi

Limbach skrevs tal ut ordagrant för att kunna göra korrekta citat förutom upprepningar av

enstaka ord samt hummanden (Limbach, 2006:32–33).

För att kunna klassbestämma informanterna användes ESeC (European Socio-economic

Classification) för klasskategoriseringen. Eftersom informanterna antingen var arbetslösa

eller har haft arbete och varit arbetslösa och fått ett arbete nyligt så föll valet på att

kategorisera dem efter föräldrarnas högsta klassnivå enligt ESeC för att använda ett

gemensamt synsätt. Anna blev exempelvis klassificerad som medelklassbakgrund då

modern var lärare och hamnade således på skalnivå två på ESeC skalan (lower salariat).

Carola blev klassificerad som medelklassbakgrund då modern var distriktssköterska och

enhetschef och hamnade då på skalnivå två (lower salariat) (Oskarsson, 2007:16). Övriga

informanter klassificerades till arbetsklassbakgrund med skalnivå 7-9 på ESeC skalan
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(Oskarsson, 2007:28). I inledningen till empirin finns en förteckning över informanternas

föräldrars yrkesbakgrund.

2.3 Kodning

Det transkriberade råmaterialet lästes igenom noggrant och teman skrevs ner på ett papper

och under dessa nyckelord (Miles & Huberman, 1994:51). Denna sammanfattning

samlades ihop och teman som utkristalliserades var: Arbetslöshet (underteman: skäl till

arbetslöshet, upplevelse av arbetslöshet och jobbsökandet), arbetets betydelse (underteman:

förlängt ungdomsbildande och otrygga anställningsförhållanden), utbildningens betydelse,

framtidsperspektiv, sociala nätverk (undertema: socialt kapital).  Att teman vid kodningen

följde intervjuguidens teman var inte planerat utan det utkristalliserade sig så vid arbetet

med kodningen. Det dök upp två nya oväntade underteman: förlängt ungdomsbildande och

otrygga anställningsförhållanden.

2.4 Reliabilitet & Validitet

Jan Trost (1993) menar att reliabilitet innebär att en mätning är konstant och inte utsätts för

slumpmässiga fel. Tanken är att en viss mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma utfall

vid en annan tidpunkt. Ett problem med detta synsätt är att det förutsätter ett förhållande

som är statiskt. Begreppet reliabilitet består av fyra delar: Kongruens handlar om frågorna

är lika och mäter samma sak. Precision handlar om hur intervjuaren registrerar svaren samt

att ställa förtydligande följdfrågor. Objektivitet handlar om hur olika intervjuare registrerar

olika intervjuer. Om de är samstämmiga i hur de registrerar samma sak så är objektiviteten

hög. Handlar också om att man själv skall kunna ta ställning om man som läsare uppfattar

ett svar annorlunda. Konstans handlar om att fenomenet inte ändrar sig. Detta är inte lika

aktuellt för en kvalitativ intervju som vid en kvantitativ studie då det finns ett intresse för

just förändring (Trost, 1993:66–67). Kongruensen kan anses hög efter som samma

intervjuguide användes för respektive grupp arbetslösa och arbetande. Precisionen får

anses hög då minidisc användes vid inspelningarna, ett magneto-optiskt digitalt

lagringsmedium, till samtliga intervjuerna vilket medgav inspelningar med hög

ljudkvalitet. Genom att använda datorprogrammet Audacity som sänker tempo utan att

ändra tonläget kunde intervjuerna transkriberas med högre tillförlitlighet än vid tidigare
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förfaranden och således höjdes precisionen. På detta vis kunde felkällor minimeras. Det har

visat sig vid tidigare förfaranden att spela upp och pausa intervjuer hela tiden att det kan bli

små korta bortfall av ord. Följdfrågor ställdes för att förstå informanten. Eftersom det var

endast en person som intervjuade så får objektivitet anses hög. Eftersom det finns rikligt

med citat så kan läsaren själv ta ställning till analyser och slutsatser. Konstansen får anses

vara hög då de båda grupperna fortfarande var arbetslösa respektive arbetande samt

intervjuades under en vecka vilket var en begränsad tid. Forskningsledaren bör göra alla

intervjuerna eftersom minnet är viktigt vid analys och tolkning (Trost, 1993:29). Eftersom

intervjuerna är transkriberade relativt snart efter intervjutillfället så kunde minnesbilder

användas vid arbetet med materialet.

Torsten Thurén (2007) menar att validitet handlar om att forskaren mäter det den avser att

mäta (Thurén, 2007:34). Eftersom intervjufrågorna var kopplade till teorier och tidigare

forskning samt till syfte och frågeställningar så stämmer de väl överrens med vad som ska

mätas. Frågorna var också samstämmiga för respektive grupp av informanter så validiteten

anses vara hög. Vidare förklarades syftet med studien innan intervjun för att det inte skulle

missförstås. Informanterna blev intervjuade enskilt vilket möjliggjorde öppenhjärtiga svar.

Uppsatsförfattaren kom till intervjutillfällena lugn och avstressad och med ett

förtroendeingivande sätt. Gott om tid var avsatt för intervjuerna samt tid för att vänta på de

intervjuades svar. Alla dessa punkter anses höjde validiteten på studien.

2.5 Metodologisk reflektion

Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1991) menar att valet av metod väljs utifrån

den metod som passar bäst för det aktuella problemområdet, resurser och

forskningserfarenhet. Med kvantitativa metoder omvandlas den insamlade informationen

till siffror för att forskaren sedan utför statistiska analyser. I kvalitativa metoder är det

tolkningar av sociala sammanhang, sociala processer, motiv utförda av forskaren som står i

centrum. Detta kan eller bör inte forskaren omvandla till siffror (Holme & Solvang,

1991:85).  Eftersom det fanns intresse av att tolka sociala sammanhang och sociala

processer så valdes den kvalitativa metoden. Holme och Solvang skriver att kvalitativa

studier utmärks av flexibilitet och kvantitativa studier av strukturering. Denna flexibilitet
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kan vara att forskaren under undersökningens gång upptäcker att frågeställningar har

formulerats felaktigt eller glömts bort så rättar den till det. Planeringen av undersökningen

utmärks av liten styrning från forskaren samt öppenhet för ny förståelse och kunskap. En

svaghet med flexibiliteten kan göra det svårt att jämföra från de olika analysenheterna eller

informanterna. Kvantitativ metod försöker har en hög grad av standardisering för att

komma undan med detta problem. När problemformuleringen är klar är fortsättningen på

undersökningen klar. Detta förfarande medför att det går att generalisera den insamlade

informationen (Holme & Solvang, 1991:88–89). En medvetenhet fanns att en svaghet finns

då det inte går att generalisera det insamlade materialet. Eftersom informanterna

intervjuades under en begränsad tid, en vecka och samma semistrukturerade intervjumall

användes så kunde data jämföras från intervjuerna. Valet av den kvalitativa metoden

gjorde att det fanns en medvetenhet om att teorier kunde falla bort och tillkomma redan vid

designen av forskningsplanen. Det fanns en öppenhet för ny kunskap och information som

dök upp vid kodningen av det empiriska materialet. När arbetet med det empiriska

materialet fortskred dök det upp nya teman som handlade om attityder till arbete,

arbetslöshet och utbildning och blev till en ny frågeställning: Vilka attityder har

ungdomarna till arbete, arbetslöshet och utbildning?

Ervin Goffmans teori om stigma fick tas bort under arbetets gång då den inte kunde

anknytas till materialet. Ekonomi-Skam modellen ersatte stigmateorin men visade sig

senare inte fungera för materialet då det inte gick att se kopplingen att ju sämre ekonomi

desto större skam men väl som separata företeelser. Ekonomi-skam modellen togs bort och

ersattes istället av och teorin om arbetet latenta betydelser från Bolinders (2006)

avhandling samt teorier av Giddens och Birdsall (2003). Teorierna om social uteslutning

och anställningstrygghet har tillkommit. Slutligen tillkom Colemans (1988) förståelse av

hur socialt kapital inom familjen kopplas till humankapital.
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3. Tidigare forskning och teoretiska begrepp

Detta kapitel innehåller tidigare forskning och teorietiska begrepp som används i studien.

Tidigare forskning redogör för forskning om att ungdomsbildandet förlängs, att människor

kan erhålla arbete genom informella kontakter och spontanansökningar samt genom sina

sociala nätverk och att föreningsdeltagande kan vara ett sätt att skapa kontakter som kan ge

arbete, att ungdomarnas föreningsdeltagande minskar, social trygghet, arbetslösas

handlingsutrymme, arbetarklassen och medelklassens attityder till arbete och utbildning.

Vidare använder studien teorier om sociala nätverk, socialt kapital, humankapital, social

uteslutning och anställningstrygghet. Studien använder både ovanstående tidigare

forskning och teorier vid resultatanalysen.

Förlängt ungdomsbildande

Joachim Vogel & Göran Råbäck (2003) visar att ungdomsbildandet har förlängts och att

arbetslösheten ökar för ungdomar under 90-talet. Inträdet på arbetsmarknaden sker allt

senare för ungdomar vilket medför att inkomst skjuts på framtiden samt att utflyttningen

från föräldrarna senareläggs liksom egen familjebildning. Allt detta medför att

ungdomarnas levnadsstandard utvecklas svagare i jämförelse med äldre. Skillnaderna ökar

mellan generationerna. Detta är en trend som går att se tillbaka till år 1975 och ökningen

blev mycket starkare i början av 1890-talet (Vogel & Råbäck, 2003:84).

Arbete genom informella kontakter och spontanansökningar

Patrik Karlsson (2010) skriver om den återkommande rekryteringsenkäten, en

undersökning som utförs hos Svenskt Näringslivs medlemsföretag och de resultat som kom

fram var att informella kontakter används av 76 procent av företagen vid rekryteringen av

nya arbetstagare via sina kunder, egna anställda eller leverantörer. Denna form av

rekrytering ökar i betydelse och låg på 63 procent år 2002 och på 71 procent år 2007. Den

näst vanligaste rekryteringsvägen är spontanansökningar och 57 procent av företagen har

använt det sättet att rekrytera och är den form som ökar mest. År 2004 var siffran på 20

procent och år 2004 på 38 procent. Arbetsförmedlingens tjänster används i allt mindre

utsträckning. År 2001 använde två av tre företag Arbetsförmedlingens tjänster. År 2004
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och 2007 var siffran på 53 procent. År 2010 använde 49 procent av företagen

Arbetsförmedlingens tjänster vid rekryteringen (Karlsson, 2010:23–25).

Arbete genom sociala nätverk

Peter Håkansson (2011) skriver i sin avhandling att för personer i åldern 18-24 minskar

risken att vara arbetslös med 80 procent om den är med i minst en förening jämfört med att

inte vara medlem i någon förening (Håkansson, 2011:85). Han skriver vidare att

deltagande i ett socialt nätverk inte bara medför ett bra kontaktnät vid arbetssökande, det

fostrar även till normer, leder till tillit och trovärdighet. Om en relation utvecklas kommer

risken för opassande beteende eller bedrägeri att minska. Denna relation blir till ett socialt

kapital som används för att minska risker och sänker risken för arbetsgivaren som anställer

(Håkansson, 2011:2-3). För att en individ skall kunna öka sina möjligheter till arbete måste

den pröva nya nätverk där medlemmarna inte är homogent sammansatta när det kommer

till ålder, klass, kön, etnicitet och intresse. Föreningsverksamhet är ett exempel på

”överbryggande socialt kapital”. Han menar att det är viktigare för ungdomar att delta i

föreningsverksamhet för att uppnå detta kapital än för hela befolkningen. Den arbetslöse

befinner dig i en social fälla därför att det är svårt att hitta arbete på grund av få kontakter

men är inte attraktiv på arbetsmarknaden just på grund av avsaknad av kontakter

(Håkansson, 2011:89). Han visar också att det inte finns någon större skillnad mellan om

individer har endast grundskola eller gymnasieutbildning för sannolikheten att bli

arbetslös. Högskoleutbildning minskar dock risken för arbetslöshet ordentligt. Han menar

att hans resultat visar att gymnasieutbildning bör leda till högskolebehörighet. Slutligen

menar han att ungdomar har missat funktionen av ”överbryggande socialt kapital” och

endast fått information om hur viktigt det är med utbildning (Håkansson, 2011:90–91).

Minskat föreningsdeltagande

Joachim Vogel et al (2003) visar att föreningsdeltagandet har minskat för åldrarna under

35 år under åren 1992-2000. De menar att denna minskning beror på att ungdomarnas

vuxenblivande skjuts fram och därför kommer de senare in i föreningslivet än på 70- och

80-talen. Detta beror på att intresset och behovet för föreningsliv uppstår senare i livet. När

en person fått ett fast arbete går den med i fackförbund, när den har köpt en egen bostad
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går den med i bostadsrättsföreningen och går med i föräldraföreningen när barnen börjar

skolan. När en person kommer in i vuxenlivet kommer ett breddat samhällsansvar via

politiska- och solidaritetsrörelser samt bredare intressen för föreningar från kultur till

idrott. Det går inte utesluta en mer individualistisk hållning där föreningslivet har fått

mindre värde samt att konsumtion av media blivit en konkurrent till föreningslivet (Vogel

et al, 2003:35–36).

Social trygghet

I Saila Piippolas (2010) artikel ”Arbetslinjen – social trygghet eller risk?” framgår att

social trygghet kan vara att tillhöra ett socialt nätverk och känna sig hemma i ett samhälle

på en lokal nivå. Social trygghet sett från en arbetsmarknads- eller socialpolitisk synvinkel

innebär välfärd och ekonomisk trygghet. De arbetslösa i studien menar att social trygghet

är att ha ett socialt nätverk så att de kan vara rörliga på arbetsmarknaden.  Att vara tvungen

att flytta ses som en riskfaktor för ensamhet när kopplingar till etablerade sociala nätverk

avbryts. Sociala nätverk med släkt och vänner kan i sig leda till att erhålla ett arbete och

säkerställa sin försörjning. Det är främst ungdomar som flyttar från norr till södra delens

storstadsregioner ofta tillsammans med någon eller att de känner någon som redan flyttat

och i ett längre perspektiv är det troligt att där de bor, studerar och arbetar knyter nya

social nätverk. Hon menar att välutbildade har större möjligheter att arbetspendla och

kunna bevara sitt sociala nätverk på hemmaplan. Den förstärkta arbetslinjen har ett

storstadsperspektiv där kommunikationer medför rörlighet mellan olika arbetsmarknader

som möjliggör att bevara sitt sociala nätverk. Studiens arbetslösa har inte ekonomiska eller

sociala förutsättningar att följa arbetslinjen ekonomiska tankegångar. Arbetslinjen

förstärker skillnaden mellan arbetslösa och arbetande och mellan lågutbildade och

högutbildade (Piippola, 2010:266–267).

Handlingsutrymme och upplevelse av arbetslöshet

Margareta Bolinder beskriver i sin avhandling om arbetslösas handlingsutrymme. Det finns

olika nivåer som påverkar handlingsutrymmet. Det finns faktorer hos de arbetslösa själva

som påverkar men det finns också arbetsmarknaden som de inte kan påverka. På

samhällsnivån är det konjunkturen på marknaden som påverkar den totala efterfrågan på
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arbetare. På den lokala nivån finns det en variation med arbetslösas handlingsmöjligheter

och tillgången på arbete.  På individnivå sorteras individer baserat på formell utbildning då

detta är viktigt kriterium vid rekrytering för att säkra att kompetensen är den som

arbetsgivaren söker. Erfarenhet i det sökta yrket påverkar handlingsmöjligheterna för den

arbetslöse och handlar om den kompetensutveckling som individen gjort sen utbildningen

är avslutad. Detta är ett av de viktigaste kriterierna vid sortering av jobbsökanden. Tid i

arbetslöshet påverkar också handlingsutrymmet. Arbetsgivare anser att långtidsarbetslösa

inte är lika produktiva på grund av att deras yrkeskunskaper förloras och/eller att deras

arbetsmotivation sjunker ju längre tid de är arbetslösa. Kön kan också sortera arbetslösa då

den svenska arbetsmarknaden är horisontellt könssegregerad vilket innebär att olika

sektorer och yrken är antingen kvinnodominerade eller mansdominerande. Kvinnor får

lättare arbete inom den offentliga sektorn med deltidsarbeten och timvikariat.

Könssegregeringen har också en vertikal dimension vilket innebär att kvinnor har lägre

befattningar med en lön som är lägre än män. Att kvinnor blir diskriminerade vid

anställningar och bli sorterade till arbeten med lägre position i arbetshierarkin eller villkor

som är sämre kan ibland bero på att de förväntas ha högre frånvaro på grund av graviditet

och vård av barn. Ålder har också stor betydelser för båda könens möjligheter till arbete.

Risken för arbetslöshet är för ungdomar störst och för de äldre är den minst men

möjligheten att hitta arbete är för den som är arbetslös är möjligheten störst för ungdomar

och lägst för de äldre då de har mycket mindre möjligheter att erhålla arbete när de väl

kommit in i arbetslöshet (Bolinder, 2006:1-5). Handlingsutrymmet påverkar individens

upplevelse av arbetslösheten och hur denne hanterar situationen. Utbildning,

yrkeserfarenhet i det sökta arbetet, funktionshinder, nationalitet och ålder är faktorer som

individuellt påverkar jobbförväntningarna (Bolinder, 2006:13). Den som förväntar sig att

arbetslöshetsperioden blir kort lider mindre av sin arbetslöshet (Bolinder, 2006:7).

Arbetets funktioner har två delar. Den manifesta funktionen innebär att arbetet inbringar

ekonomiska resurser som i sin tur medför materiell trygghet Den latenta funktionen är att

arbetet ger en tidstruktur på dagen, skapar gemensamma mål, ger aktiviteter regelbundet,

sociala kontakter utanför hemmet, identitet och social status. Arbete tillfredsställer dessa

behov och arbetslöshet gör att behoven inte blir tillfredställda. Desto högre en arbetslös
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person värdesätter ett arbete desto sämre mår den av arbetslösheten (Bolinder, 2006:6).

Anthony Giddens och Karen Birdsall (2003) skriver att det finns en klassdimension vid

upplevelse av arbetslöshet. För personer som har låg lön kan arbetslöshetens effekt handla

mest om den försämrade ekonomin och för medelklassen kan det handla mer om förlorad

social status (Giddens & Birdsall, 2003:352).

Bolinder beskriver två olika handlingsstrategier som är aktuella för individer vid

arbetslöshet. Aktiveringsstrategin handlar om att den arbetslöse försöker uppnå primär

kontroll genom att finna ett arbete och således förändra sin situation. Anpassningsstrategin

visar på att den arbetslöse försöker uppnå sekundär kontroll genom att anpassa sig till

situationen. Sekundär kontroll kan delas in i fyra underkategorier: prediktiv kontroll (som

ger ett skydd mot besvikelser), illusorisk kontroll (att individen tror på chansen),

ställföreträdande kontroll (att individen känner igen sig med andra) och tolkande kontroll

(försöker förstå händelser som inte går att kontrollera för att erhålla acceptans) (Bolinder,

2006:9).

Aktiveringsstrategier visar på att det finns ett positivt samband mellan aktivitet och

förväntningar. Arbetslösa förväntar sig att hitta ett arbete och söker aktivt arbete oavsett

längden på arbetslösheten. Övergång till långtidsarbetslöshet sker inte på grund av att

passivt sökbeteende hos de arbetslösa. Desto högre en individ värderar arbete desto sämre

mår den och de mest jobbsökaraktiva mår sämst (Bolinder, 2006:14–15). Enligt detta sätt

att se på individens strategi att hantera arbetslösheten så är det inte brist på

arbetsmotivation som hindrar den arbetslöse att hitta arbete utan det är avsaknaden av

arbete (Bolinder, 2006:10).

Anpassningsstrategier är ett annat sätt att hantera arbetslösheten. Somliga i den gruppen

söker inte arbete och det är vanligast bland dem som mår bra med låg arbetsmotivation.

Anpassningsstrategin menar att det finns ett positivt samband mellan tid i arbetslöshet och

passivitet, att sökaktiviteten minskar med tiden som arbetslös. Anpassningen sker i olika

faser: Först drabbas den arbetslöse av ett chocktillstånd, sen inträder en mer optimistisk fas

och den arbetslöse har förhoppningar att finna arbete och söker aktivt. Om jobbsökandet
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går i motsatt riktning till den arbetslöses förväntningar börjar denne ge upp hoppet om

arbete. Detta leder till en fas av pessimism och det blir vanligt med lidande av

arbetslösheten, ångest och stress. Om inget sker som kan vända på den nedåtgående

spiralen så hamnar den arbetslöse i en fas av fatalism och känslor av maktlöshet,

hjälplöshet och kontrollbrist. För att skydda sig mot detta anpassar sig den arbetslöse

gradvis till situationen (Bolinder, 2006:10).

Psykiskt välbefinnande och förväntningar att erhålla arbete samvarierar. De som upplever

att de har goda chanser att erhålla arbete upplever inte situationen så besvärlig. Känsla av

kontroll ökar välbefinnandet och stress från arbetslösheten kan minskas med sekundär

kontroll genom att anpassa sig till situationen (Bolinder, 2006:14). Arbetslösa som

anpassat sig till situationen och mår bra kan ha sin grund i social integration med

tillexempel en partner med fast förankring i den lokala arbetsmarknaden och hindrar den

egna geografiska mobiliteten. I denna grupp finns personer som bor på orter med hög

arbetslöshet, personer som är starkt lokalförankrade och personer som har arbetshinder

genom funktionshinder. En signal på anpassning är att arbetslösa är i lägre utsträckning

beredda att flytta och har en lokal förankring som är stadig (Bolinder, 2006:15–16).

Realistiska förväntningar på att få ett arbete är bra för den arbetslöses mående och positiva

jobbförväntningar reducerar stress även om tron på att få arbete har överdrivits. Att erhålla

ett arbete är positivt för det psykiska välbefinnandet (Bolinder, 2006:19).

Individers förväntningar att finna arbete hänger samman med faktorer kopplat till individen

som utbildning, erfarenhet i det sökta yrket, ålder, funktionshinder och medborgarskap.

Det tyder på att individerna upplever dessa egenskaper som ett hinder i arbetssökandet.

Arbetslöshetsnivån samvarierar med förväntningarna att få arbete. Arbetslösa som bor på

en ort med låg arbetslöshet har högre förväntningar att finna arbete och vice versa

(Bolinder, 2006:10).

Avhandlingen visar att individer som söker arbete genom tidningsannonser oftare får

arbete än andra arbetslösa inom ett år. Vid separata analyser av män och kvinnor så visade

det sig att kvinnor som regelbundet sökte arbete via tidningarnas platsannonser ökade deras
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chans att få fast arbete och med lön som minst motsvarade det tidigare arbetet (Bolinder,

2006:10). Fredrik Scheffer (2009) visar dock på att dagstidningsläsandet går ner bland

ungdomar till förmån för gratistidningar och nätupplagan (Scheffer, 2009:26).

Bolinder menar vidare att kvalitén på sökaktiviteten är viktigare än kvantiteten (Bolinder,

2006:17). Det förekommer så kallade passiva rekryteringar, att anställningar blir till för att

individer har sökt arbete med en ”spontanansökan” utan att det finns någon ledig tjänst.

Detta handlar mer om att vara rätt person på rätt plats snarare än att söka många arbeten.

Att sänka sina anspråk på arbetet leder inte oftare till arbete eller att få ett bra ett arbete

som är bra (Bolinder, 2006:18). Studien visar inte heller att informella sökmetoder eller

antalet timmar som läggs ner på jobbsökandet ökar jobbchanserna (Bolinder, 2006:17).

Ett sätt att minska arbetslöshetens negativa sidor är att stödja den arbetslöses känsla av

kontroll eller att informera om de begränsningar och möjligheter som kan tänkas påverka

deras chanser till arbete. Staten kan förbättra situationen för de arbetslösa genom att skapa

fler arbetstillfällen.  Fler kvalificerade arbeten skapas så att fler kan finna arbeten som de

önskar och då minskar konkurrensen om de okvalificerade arbetena så att lågutbildade får

större möjlighet att kunna erhålla ett arbete. En annan åtgärd för att förbättra situationen

för de arbetslösa är genom att lindra arbetslöshetens negativa följder. Detta kan göras

genom exempelvis arbetslöshetsförsäkringen som säkerställer de arbetslösas försörjning i

väntan på nästa arbete. Det finns ingen samvariation med arbetslösas jobbförväntningar,

sökbeteende (förutom att det är vanligare att personer som inte har a-kassa söker arbete på

eget initiativ genom att ta kontakt med arbetsgivare), anspråksnivåer eller jobbchanser med

den ekonomiska nivån på arbetslöshetsersättningen. Det är därför svårt att säga vad en

sänkning av arbetslöshetsersättning ska bidra med för arbetslösa som inte kan flytta på

grund av sociala och/eller andra skäl. Sökbeteendet kan påverkas men det finns inget

samband mellan sökbeteende och chansen till arbete så det skulle ha liten effekt på att

minska arbetslösheten. En arbetslös kan öka sin jobbchans genom omskolning eller en

vidareutbildning. En vanlig syn i debatten om arbetslöshet är att arbetslösa som inte aktivt

söker arbete inte är motiverade till att arbeta. Bolinder (2006) finner inget stöd för detta

antagande utan menar att det är förväntningen att erhålla ett arbete som styr aktivitetsnivån
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på jobbsökandet. Hon menar dock att det kan finnas personer med låg arbetsmotivation

men hennes avhandling visar på att de är mycket få (Bolinder, 2006:20–25).

Attityder till utbildning, arbete och framtid

I förordet till Paul Willis (1983) Fostran till lönearbete beskrivs skillnaden mellan

arbetarklass och medelklass. Arbetarklassen ser på tiden ur ett kortsiktigt perspektiv, har

låga förväntningar, begränsade val och behov av närhet. Medelklassen ser på tiden i ett

långsiktigt perspektiv, planerar långt framåt, har många olika alternativ, har kvalitativa

krav på sitt arbete, skjuter upp sina behov (Willis, 1983:9). Arbetarklassbarnen i studien

övertog föräldrarnas misstro mot intellektuellt arbete som de såg inte hängde ihop med

praktiskt arbete. I hemmet reproduceras fabrikskulturen, dess attityder och vad som där

sker samt attityder till auktoriteter. Pojkarna kopplade ihop teoretiska kunskaper med

skolans kontroll och förnekande av kunskap blev som en sorts spärr (Willis, 1983:142–

143).  I medelklasshemmen förstärks vad kunskapen har för värde och betydelse ur en

social synvinkel kanske än mer än i skolan (Willis, 1983:147). Arbetarklassen ser teori

som något som behöver vara nära knuten till det den fysiska världen och att praktik är en

förutsättning för all kunskap i övrigt. Motsägelsefullt så kommer misstron till teori från en

viss kunskap om teorins sociala form. Medelklassen ser teori som ett medel att röra sig

uppåt på samhällsstegen. I ett klassamhälle innebär kvalifikationer förutom en social

rörlighet uppåt fler val i livet (Willis, 1983:117–118). Det omedelbara och stora behovet av

pengar och social gemenskap drog pojkarna mot okvalificerade arbeten. De väljer inte ett

speciellt yrke utan alla arbeten är bra arbeten och det är inte så viktigt var det sker eller hur

det ser ut (Willis, 1983:182–184).

3.1 Sociala Nätverk

Janet Wohlfarth & Joacim Andersson beskriver begreppet socialt nätverk som etablerades

på 50-talet inom samhällsvetenskaplig forskning. Begreppet handlar om sociala relationer

människor emellan ur både kvalitativ och kvantitativ synvinkel. De sociala nätverken kan

ses ur en både negativ och positiv synvinkel beroende hur de kan förse individen med stöd

socialt. Storleken på sociala nätverk kan vara olika samt dess sammansättning i olika

samhällsgrupper men de sociala nätverkens storlek har ingen betydelse utan det är vilket
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stöd det kan ge människan under livsloppet. Människor med högre utbildning har till

skillnad från lågutbildade ett större socialt nätverk med en stor del vänner och kollegor.

Lågutbildade har däremot i sitt sociala nätverk en större mängd släktingar. Ett socialt stöd

som är bra motverkar stressreaktioner medan ett dåligt socialt stöd ökar stressen

(Wohlfarth & Andersson, 2004:14).

3.2 Socialt Kapital

I Pierre Bourdieus (2007) artikel ”The Forms of Capital” beskrivs tre former av kapital.

Ekonomiskt kapital som omedelbart och direkt är konverterbart till pengar och kan bli

institutionaliserat genom äganderätt. Kulturellt kapital som är konvertibelt under speciella

förhållanden till ekonomiskt kapital och kan institutionaliseras genom utbildnings

kvalifikationer samt socialt kapital som består av sociala förpliktelser eller ”anslutningar”

och kan under speciella förhållanden konverteras till ekonomiskt kapital samt kan

institutionaliseras i form av en titel (Bourdieu, 2007:47). Socialt kapital är summan av de

faktiska eller potentiella resurserna som är kopplade till ägandet av stadigvarande nätverk

av mer eller mindre institutionaliserade relationer av ömsesidig bekantskap. Socialt kapital

är också erkännander eller i andra ord medlemskap i en grupp vilket förser varje medlem

med stöd av det kollektivt ägda kapitalet, en ”referens” som ger dem kredit i ordets olika

bemärkelser. De kan också vara socialt institutionaliserade och garanterade av användandet

av ett gemensamt namn, familjenamn, klass, stam, skola eller politiskt parti (Bourdieu,

2007:51).

3.2 Socialt kapital kopplat till humankapital

James S. Coleman (1988) beskriver familjebakgrundens betydelse för skolprestationer.

Det finns minst tre olika komponenter: finansiellt kapital, humankapital och socialt kapital.

Finansiellt kapital är ungefärligt mätt genom familjens inkomst och/eller förmögenhet. Det

ger de fysiska resurserna som kan stödja prestationer; en studieplats, material att stödja

inlärning och finansiella resurser som smörjer familjeproblem. Humankapital mäts

ungefärligt av föräldrarnas utbildning och skapar potential för för en kognitiv miljö för

barnet som stödjer inlärning. Socialt kapital inom familjen är annorlunda från dessa

ovanstående kapitalformer (Coleman, 1988:109). Det sociala kapitalet inom familjen är



23

relationerna mellan barn och föräldrar (och när familjer inkluderar andra medlemmar även

relationerna med dem) Således om inte föräldrarnas humankapital inte är komplementerat

av socialt kapital förkroppsligat i familjerelationer så är det ovidkommande för barnets

utbildningsutveckling för hur mycket humankapital som föräldrarna har (Coleman,

1988:110). Effekterna av brist på socialt kapital inom familjen skiljer sig för olika

utbildningsresultat. En viktig effekt är avhopp från skolan (Coleman, 1988:111).

3.3 Social uteslutning

Anthony Giddens och Karen Birdsall (2003) skriver att när en person söker sig till

bostadsmarknaden kan denne få bostad utifrån aktuella eller framtida tillgångar. En familj

med två vuxna utan barn som båda arbetar har mycket bättre möjligheter att hyra eller låna

till en bostad än en familj där båda vuxna är arbetslösa eller har låg lön. Ungdomar

försöker att lämna sin ungdomstid för att komma in i vuxen ålder men är på många sätt

utestängda, de blir utsatta för social uteslutning. Förut skedde inträdet till vuxenvärdlen när

vederbörande började arbeta. För många ungdomar är arbetsmarknaden svår att komma in i

vilket medför att inträdet till vuxenvärlden blir svårare. De arbeten som inte kräver

yrkesutbildning minskar i antal och det är allt svårare för ungdomar att erhålla ett arbete.

Även om ungdomar har rösträtt så hindras deras utsikter att erhålla arbete, boende,

utbildning och detta medför ett både större och långvarigare behov av sin ursprungliga

familj (Giddens & Birdsall, 2003:288).

3.4 Anställningstrygghet

Giddens och Birdsall (2003) menar att unga människor inte kan räkna med en karriär som

ger trygghet hos en enda arbetsgivare på grund av ekonomin som är påverkad av

globaliseringen vilket medför rationaliseringar, nedskärningar samt övertaganden och

fusioner av företag. Dessa strävanden mot högre vinster och effektivitet medför att

personer med mindre kunskaper, färdigheter eller fel kompetens får söka sig till otrygga

arbeten som är starkt utsatta för globaliseringens växlingar (Giddens & Birdsall,

2003:352).
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4. Resultat

Resultatet indelas i följande teman: Arbetslöshet (underteman: skäl till arbetslöshet,

upplevelse av arbetslöshet och jobbsökandet), arbete (underteman: förlängt

ungdomsbildande och otrygga anställningsförhållanden), utbildning, framtidsperspektiv,

sociala nätverk (undertema: socialt kapital).

Informanter:

Namn Status Moderns arbete Faderns arbete Klassbakgrund

Anna Arbetslös, Lärare Industriarbetare Medelklass

Bertil Arbetslös Telefonist Industriarbetare Arbetarklass

Carola Arbete Distriktsslöterska/ Industriarbetare Medelklass

Enhetschef

David Arbetslös Undersköterska Ställningsbyggare Arbetarklass

Elin Arbete Industriarbetare/affär Sågverksarbetare/ Arbetarklass

Egen gård

Fredrik Arbete Undersköterska Instruktör/massör Arbetarklass

4.1 Arbetslöshet

Skäl till arbetslöshet

Anna beskriver som skäl till att hon är arbetslös idag att det beror på henne och dels på den

lokala arbetsmarknaden:

(…) jag tror det är en kombination att det finns väldigt få jobb just nu och att jag inte

har varit så på som jag borde. (Anna)

Även Carola anser att ena skälet till sin arbetslöshet är att hon har en sämre utbildning och

det andra skälet att det är den lokala arbetsmarknaden.
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(…) dels för att det var att jag hade så dålig utbildning för Estet ger ju ingenting alltså

det är ju ingenting man utbildar sig alltså så sen vet jag inte om man ska skylla på att jag

bodde i [Staden] det finns inte så mycket jobb där (…). (Carola)

Bertil beskriver skälet till sin arbetslöshet att han har en utbildning med en bredd som han

kan söka vidare på men som inte ger arbete. Han anger även att han inte har körkort. Bertil

anser inte att han har hög chans att erhålla arbete eftersom det är mycket ungdomar som är

arbetslösa och även många äldre som har mer erfarenhet som konkurrerarar om arbetena.

David menar att grunden till hans arbetslöshet är den lokala arbetsmarknaden.

För att det finns inte så mycket djurskötarjobb här uppe, ska man ha sånt jobb får man

väl flytta till Skåne och dit vill jag inte. (David)

Elin som nu har fått arbete tror att skälet till att hon var arbetslös är att hon inte hade rätt

utbildning och erfarenhet i sökta yrket.

Upplevelse av arbetslöshet

Anna anser det är ansträngande och tråkigt att vara arbetslös och känna en avsaknad av

stimulans.

(…) jag tycker att det är väldigt tråkigt att gå hemma så här jag har fått nästan så att jag

känner mig lite deprimerad vissa stunder man sover väldigt mycket och man blir lätt

grinig och så här, man är ostimulerad helt enkelt (…). (Anna)

Bertil berättar att han inte mår bra av arbetslösheten och kan inte göra så mycket utan

pengar.

Att man blir slö och man vill komma ut till jobbmarknaden så fort som möjligt därför är

det inget roligt att vara arbetslös man mår inte bra det kan man inte säga fysiskt eller

psykiskt för det blir jobbigt och tråkigt och tillslut så kan jag inte göra så mycket genom

att jag inte har någon inkomst (…). (Bertil)
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Carola som har arbete tycker att arbetslösheten gav en sämre ekonomi och försämrade

hennes sociala liv samt att hon kände sig understimulerad och lat.

Förjävligt tråkigt, så jävla segt, man får som inget socialt liv heller kände jag att man

inte hade nå pengar det är ju bara dom där 3000 kronorna i månaden. (Carola)

Elin berättar att hon kände sig stressad och pressad att hitta arbete, kände sig nere, kunde

inte hjälpa till så mycket med att dela på mat eller bostadskostnader med sambo och

avsaknad av den sociala kontakten som ett arbete ger.

Anna beskriver det mer ansträngande att får avslag efter en intervju än att inte få något svar

på inskickade Cv:n (Curriculum Vitae).

Bertil berättar att det är mer ansträngande om han varit arbetslös, fått ett arbete och blivit

arbetslös igen. Att bygga upp hoppet om ett arbete och få ett negativt besked kan upplevas

påfrestande.

(…) det känns nästan värre när man har kommit så långt att man liksom hunnit gå på en

intervju och börjar få upp hoppet och sen så går det inte vägen…det är nästan jobbigare

än att bara skicka in ett CV och så får man inget svar. (Anna)

Anna känner sig lite ängslig för vad andra i hennes omgivning ska tycka om henne när de

frågar vad hon gör och Anna svarar att hon är arbetslös.

Det känns lite grann som att man är misslyckad och att man går och gör ingenting (…).

(Anna)

De övriga informanterna har svårt att uppfatta vad andra tycker om de som arbetslösa

såsom arbetsförmedlingen, försäkringskassan, vänner, familj och arbetsgivare. Elin berättar

att arbetsgivaren inom nöjesbranschen brukade skämtsamt säga att hon som ändå ingenting

gör kan arbeta. Bertil menar att arbetsgivarna inte ser upp till de arbetslösa eftersom de inte

har arbetserfarenhet. Carola menar att Arbetsförmedlingen arrangerar träffar där
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arbetsgivare kommer och pratar och menar att hon inte förstod vad det var för arbeten det

handlade om samt att ungdomarna uppmanas att söka praktikplats:

Alltså det beror väl på vad det är för jobb visst det kan det ju leda till att man får nåt, ett

annat jobb men jag vet att dom har gjort så i [Staden] exempelvis. Jag fick att jag skulle

söka praktik på [Grillkiosken] och (…) då ska man ha bara på dagtid men jag fick att

jag skulle jobba kvällar, nätter, helger och allt möjligt och ändå bara få bara det här

3000 kronorna för att det är praktik. Aldrig i helvete att jag gör det för då vet jag då kan

dom ha mig så kommer det en ny från Arbetsförmedlingen. (Carola)

David har svårt med det ekonomiska då han har familj, sambo med barn och beskriver den

som:

Den är dålig. Går väl back, om man skulle kolla på konsumentverket så skulle man gå

back en 7-8000 i månaden. Vi är tre personer på 9000. Så enligt vad man räknar ut på

deras sida så skulle vi göra det. Vi går minus 1000 i månaden och får låna av nära och

kära så man klarar sig sista veckan. (David)

Hans tankar kring arbetslösheten är att han:

Tänker inte så mycket på det tar dan som den kommer och hoppas på nya möjligheter

när man vaknar. (David)

Jobbsökandet

Anna söker arbete genom att leta på Platsbanken, titta på företagens hemsidor och gå till

företag med Cv:n någon gång. Till golfklubben ringde hon direkt för att söka arbete och

hon har skickat email och brev till arbetsgivare. Hon läser nästan aldrig tidningar men

brukar läsa i Dagens Nyheter men anser att det bara är mest kvalificerade tjänster de söker

i platsannonserna. Hon säger att det går att läsa tidningen på webben och platsannonserna

där.

Bertil söker arbete genom att leta på Blocket och Platsbanken samt söker arbete med att gå

ut med Cv:n till företag. Han använder sitt nätverk bestående av föräldrar och sina vänners
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föräldrar när han söker arbete. Han tittar i annonsbladet efter arbete men där söks personal

med kvalificerad utbildning anser han. Han nämner också att det finns flera

bemanningsföretag och han tycker att de inte lägger vikt vid om hur länge en person varit

arbetslös utan de ser mer på hur personen är, vilka fritidsintressen vederbörande har och

om personen utövar idrott och då vet de att den personen är van att röra på sig.

Carola letade efter arbete på Platsbanken, gick runt i butiker och frågade om arbete,

frågade personer hon känner såsom släkt och vänner om arbete samt läste platsannonser i

morgontidningarna. Arbetet som servitris på restaurangen som nu har såg hon i tidningen

och skrev dit och ansökte om arbetet.

David söker arbete genom att ringa, maila, skriva brev efter att ha pratat med arbetsgivaren

först. Han letar efter arbete på Platsbanken, företags websidor, bemanningsföretagens

websidor och i tidningarna. Han tycker att han saknar ett ”kontaktnät”. Han söker inte

arbete som kräver att den sökande ska vara ”högutbildad om man inte har den

utbildningen”, han anser att det är slöseri med arbetsgivarnas och sin egen tid.

Elin sökte arbete när hon var arbetslös genom tidningsannonser, företags websidor, såg om

biblioteket sökte personal. Hon har också fått två tips på arbeten från sin pojkväns

studiekamrater, hon fick dock inte dessa arbeten.

Fredrik anser att han inte sökte arbete utan blev kontaktad och fick erbjudanden om

arbeten.

4.2 Arbete

Elin som nyligt fått arbete på ett kontor beskriver att hon blivit gladare än innan som

arbetslös. Förutom detta så innebär ett arbete för henne att ha något att göra, pengar och att

må bättre. Arbetet skall vara rörligt och inte stillasittande det ska vara fysiskt och socialt.

Vardagen har hittills präglats av att göra middag och matlåda till nästa dag, gå och sova

tidigt för att stiga upp tidigt nästa dag, även om hon som arbetslös steg upp tidigt.
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Även Carola beskriver att arbetet skall vara socialt. Hon trodde inte att hon var social men

upptäckte det när hon började det nuvarande arbetet som servitris på restaurang, ett arbete

som hon tycker är mycket roligt och som hon trivs mycket bra med och med kollegorna.

Hon kallar arbetet för ”mitt andra hem”. Nu anser hon mer tydligt att hon skulle kunna

arbeta på restaurang någon annanstans eller i utlandet och att hon har större chanser till det

nu.

Bertil beskriver att han vill ha ett arbete där han får röra på sig och han söker de flesta

arbeten som är möjliga att söka dock inte inom städning eller på grillrestaurang.

Anna, David, Carola och Elin menar att ett arbete skall ge pengar och aktivitetet under

dagen. David menar även att arbetet skall vara socialt för att han ”gillar att vara med

människor.”  För Anna innebär det framtida akademikerarbetet som civilingenjör att bli

högavlönad, att känna sig lyckad, erhålla status och prestige. Att till exempel förbättra

arbetsprocessen vid utveckling av en produkt gör att hon tror att det skulle vara roligare

och mer stimulerande att arbeta på det stadiet.

(…) alltså jag tror det är viktigt för själen på nåt sätt om man ska vara så där utmålande

att känna att man gör nånting med sitt liv och att man har nån sorts stimulans varje dag

och känna att man är betydelsefull och att man gör ett jobb det tror jag är viktigt. (Anna)

Av de arbeten som Anna har haft så känns arbetet på golfklubben med servering och i

kiosken mer som ett sommarjobb och arbetet som tekniker på industrin som ett ”riktigt

jobb”. Även de kommunala sommarjobben känns inte som ”riktiga jobb”.

Carola menar att de enda ”riktiga jobb” hon har haft var som personlig assistent och på

restaurangen som hon arbetar på nu. De arbeten som hon inte kallade ”riktiga jobb” är

sommarjobb och ströjobb med att arbeta på rastplatser, som turistvärd och med parkvård.

Fredrik tycker att ett arbete är mycket viktigt och han säger sig inte klara av att vara

arbetslös någon längre tid. Han uppskattar att arbeta med människor och att de nuvarande

arbetena är trevliga som personlig assistent och på ett gruppboende inom omsorgen.



30

Förlängt ungdomsbildande

Carola beskriver att ett arbete är viktigt för att kunna ha sitt eget boende. Utan ett arbete

skulle hon vara tvungen att flytta hem igen vilket skulle vara ansträngande.

Nu är det jävligt viktigt skulle inte klara mig utan ett jobb nu eftersom att jag bor själv

och allt så skulle jag inte få jobba så skulle jag måsta flytta hem till mamma och pappa

igen. (Carola)

Anna beskriver att hon fått känna på hur det var att få vara själv på en utlandsresa i två

månader men att det inte går att flytta från familjehemmet utan pengar.

(…) det är lite svårt och bo hemma, är också väldigt jobbigt för jag kan som inte flytta

någonstans när jag inte har pengar och sen när man känner att man verkligen vill flytta,

och så har jag varit bortrest i två månader och få stå på helt egna ben och så komma

hem och ha folk som tjatar på en det är påfrestande för psyket. (Anna)

Otrygga anställningsförhållanden

Många ungdomar har otrygga anställningar eller tillfälligt arbete. Anna menar att arbeten

för ungdomar tar slut efter en tid. Carola började arbeta på helger på restaurangen och nu

arbetar hon 75 procent men ser framemot att arbeta heltid under sommaren när

uteserveringen öppnas. Elin beskriver att kontakten med vänner försämrades då hon

arbetade mycket kvällar och helger på arbetet inom nöjesbranschen då ordinarie personal

önskade ledigt. Fredrik menar att en person kan fastna ”i det träsket att man arbetar för

länge utan utbildning och inte vågar utbilda sig”.

4.3 Utbildning

Bertil menar att han valt gymnasieutbildning ”efter hjärtat” men att han borde ha sökt en

utbildning som ger arbete. Han menar att utbildning för honom betyder en framtid och ger

honom ungefär liknande struktur på vardagen som ett arbete.

Om man utbildar sig då ökar chansen till jobb så alltså jag vet inte vad man ska säga.

Du får ju göra nåt helt annat än att bara sitta hemma och komma i ja typ soffläge som

bara sitta still och inte göra nånting du bryr dig inte du får ju ändå dina pengar för du
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behöver inte göra så mycket och det är nog ändå bättre att plugga att du håller igång och

får som typ ett litet arbetsliv ändå (…). (Bertil)

Anna tycker att en ungdom ska fundera var det behövs personal på arbetsmarknaden men

tycker samtidigt att ungdomar ska få utbilda sig efter intresse. Hon berättar att hennes

pojkvän valt medieprogrammet på gymnasiet som är kul i tre år men inte ger något arbete.

Hon kände sig betydelsefull när hon hade något att göra, som när hon studerade på

gymnasiet.

Det är väl lite frihet på något sätt tycker jag eller jag tycker det är kul att kunna mycket

saker och jag vet att ifall jag går till natur och läser alla dom här ämnena då har jag

friheten att välja vad jag vill när jag går ut (…) (Anna)

Anna menar en person både lättare kan få arbete och öka sin lön med en utbildning.

(…) det är ju inte bara att det är lättare och få ett jobb om man har en specialiserad

utbildning men det är kanske inte alltid, det är vissa jobb behöver man inte men man

kan ju öka sin lön genom att ha en utbildning (…) (Anna)

David menar att utbildning skall vara förberedande till arbetsmarknaden. På frågan vilka

ämnen ha tyckte om i gymnasiet svarade han:

Det var många, alla som hade med praktiskt att göra. Allt som man kunde använda i

kroppen och så lite hjärna som möjligt. Inget teoretiskt, det är bara pest. (David)

David har sökt en bussförarutbildning och är i princip lovad arbete som busschaufför.

Får jag utbildningen så har jag jobbet. Den är väldigt eftertraktad här uppe [det lokala

bussbolaget] har väldigt hög snittålder på sina chaufförer, den ligger på 61 år. I nuläget

skulle dom behöva 30 chaufförer direkt på störten det är så många som är på pensionen

som kör nu i och med att dom är snälla och ställer upp. (David)

Elin känner behovet av vidareutbildning men känner sig lite skoltrött nu.
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(…) menar att man behöver viss utbildning för att komma in på vissa saker (…)

Jag vill ju vidareutbilda mig sen och det känns nästan som det är nåt man måste ha för

att verkligen ska kunna få ett jobb. Men det är inte efter att man har suttit några år i

plugget så vill man inte ta några år till man måste ta paus mellan. Och jag känner mig

väldigt redo för att plugga nu men jag kan inte ta för långa tider, för många år, det går

inte. (Elin)

Carola berättar att hon var mycket skoltrött och att det inte gick så bra på

handelsprogrammet så hon bytte till estetprogrammet som hennes kompisar gick och hon

tyckte det var bättre att än att inte läsa någonting. Hon gick ut med godkända betyg. Hon

menar att hon inte hade så stora mål uppsatta men menar att det gick bra enligt sina planer.

Carola berättar att egentligen får inte en arbetslös samtidigt studera på Komvux och vara

inskriven på Arbetsförmedlingen. Då hon läste upp sitt betyg i matematik B betyg fick hon

inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen en del av arbetslöshetstiden.

Fredrik beskriver utbildning som att det ska vara kul och givande och att det skall finnas ett

mål. Han ser eventuell framtida utbildning som ett sätt att få arbeta med något som han kan

tycka om och öka sin inkomst.

(…) jag kanske tjänar 15000 idag så kanske kan jag utbilda mig till nånting som jag

tycker om och kanske tjänar 25000 i månaden. (Fredrik)

4.4 Framtidsperspektiv

Anna har ett femårsperspektiv med sina utbilningsplaner på universitetet till civilingenjör

men har svårt att se kortsiktigt. Hon tycker att en person ska utmana sig själv.

(…) jag har ju som tänkt ett steg före när jag försökt välja gymnasielinje så att jag vet

att jag kommer att ha möjligheter när jag går ut. (Anna)

(…) att jag tycker man ändå ska utmana sig själv lite grann, man kan göra val som man

vet att jag kommer inte tacka mitt forna jag för det här i framtiden men i fram-framtiden

så kommer jag göra det (…) (Anna)
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Hon tror att tack vare att hon ser framåt mot utbildning så känns arbetslösheten lättare än

vad den skulle ha gjort om hon inte haft utbildningsplaner.

(…) hade jag inte vetat det nu att jag ville börja plugga, att jag skulle flytta och så där,

då hade det nog inte känts lika bra. För att det blir som trist och gå så här hela dagarna.

Det är lätt hänt att om man får så många avslag att man tänker; jag kommer aldrig få

jobb, ingen vill ha mig. Så det hade nog känts betydligt mer mörkare då. (Anna)

Carola funderar på utbildning till sjuksköterska men har inga planer på det just nu då hon

har arbete och känner att hon stadgat sig på den nya orten. Hon funderar på att utbilda sig

mer i framtiden men vet inte när och önskar att hon har familj inom en tio års period.

Elin planerar att börja en utbilning inom två år till florist. Det ska vara en utbildning som

inte är för lång.

Ja som jag ser det är då att jag gått en utbildning och har ett jobb eller eget då det är jag

ser just nu. (Elin)

David ser inte för långt in i framtiden men ser ändå ljust på den och hoppas på nya

möjligheter.

Tar en månad i taget man vet aldrig vad som kan hända, kan få nån sjukdom så kan livet

ändras helt direkt på ett ögonblick nästan, en olycka kan inträffa så man ska inte tänka

så långt framåt tycker inte jag i alla fall. (David)

4.5 Sociala nätverk

Ett socialt nätverk kan vara att få ett stöd med studierna hemma. Anna beskriver hur hon

fått stöd med studierna på högstadiet av sin mor som arbetar som lärare. Om en student

studerar på gymnasium på annan ort som Bertil gjort så kan den studiehjälpen saknas enligt

honom.

Fredrik beskriver att han vänder sig till sina vänner istället för till föräldrarna när han mår

lite sämre även om han kan få hjälp av föräldrarna.
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Anna beskriver att ett socialt nätverk också kan ses som ett framtida hinder för att flytta för

arbete om en person rotat sig med familj och vänner på orten.

(…) det blir ju svårare om man har en familj liksom man river ju som upp plantorna

med rötterna om man har kompisar och familj så det är lite både och. (Anna)

Anna beskriver sitt sociala nätverk som ganska litet och saknar sina vänner då de flesta

flyttat för studier till andra orter.

Nu sen skolan slutat så är det inte så många det är mest min pojkvän och så träffar jag ju

mina föräldrar då sen har jag ju dom kompisar jag brukade umgås med dom flesta har ju

börjat studera och flyttat härifrån så just nu så har jag inte så många att umgås med…det

är lite trist. (Anna)

Socialt kapital

Anna berättar att hon inte har så många kontakter som kan ge arbete då de flesta arbetar

inom kommunen och landstinget men att hon fick arbete som servitris via moderns

kontakter på golfbanan och på industrin som tekniker genom sin far. Hon fick också tips

via en klasskompis att ett skogsbolag sökte sommarpersonal men kunde inte använda

honom som referens. Hon beskriver ett socialt nätverk som något som kan ge arbete.

Anna berättar även att hon har möjligheten att genom en släkting kunna få hyra ett rum till

att börja med när hon börjar studera på den nya studieorten.

Elin fick tidigare arbete inom nöjesbranschen via sina släktkontakter som arbetar där och

beskriver att:

Det är mycket kontakter det är det jag tror att man behöver, mycket kontakter för att

hitta ett bra jobb. (Elin)

Bertil skulle kunna få arbete inom mekanik via sin fars vän om han tar körkort.
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Fredrik har fått arbete genom att personal från ett gruppboende i kommunen

rekommenderat honom hos socialförvaltningen. Han berättar att han inte har sökt arbete

utan arbetena har erbjudits honom.

David berättar att han inte har så många ”värdefulla kontakter” som kan ge arbete,

eftersom han är nyinflyttad till staden så har han inte så stort socialt nätverk. Bertil och

David var de informanter som var engagerade i idrott och beskriver det som sociala

nätverk. Det framkommer inte i intervjuerna om dessa kontakter ger arbete men de ger

social gemenskap och kamratskap. David och Bertil är i övrigt inte engagerade i

föreningsliv eller volontärarbete såsom de övriga informanterna även är.
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5. Resultatanalys

5.1 Arbetslöshet

Anna beskriver skälet till sin arbetslöshet att det finns få arbeten och att hon inte har varit

så ambitiös med jobbsökandet. Skälet till att hon inte är så ambitiös med jobbsökande är att

hon skall studera till hösten men hon tror att hon mår bättre än de som inte skall börja

studera. Detta stöds av Bolinder (2006:6) om en analogi görs med utbildning som arbete.

Den som ser att arbetslösheten blir kort upplever sin arbetslöshet mindre ansträngande

(Bolinder, 2006:7).

Anna, Bertil, Carola och David menar att skälet till deras arbetslöshet ligger hos den lokala

arbetsmarknaden att det är många ungdomar som söker de få arbeten som finns eller att det

finns liten tillgång av en viss typ av arbete såsom arbeten med låga krav på utbildning och

stöds av Bolinder (2006:3,25) Personer med fel kompetens får söka sig till otrygga arbeten

som är utsatta för växlingarna från globaliseringen (Giddens & Birdsall, 2003:352).

Elin tror att hon var arbetslös på grund av att hon inte har rätt utbildning eller erfarenhet.

Hon beskriver även att hon har dålig rygg och leder och kan inte ta vilka arbeten som helst.

Hon vill inte ta risken att få ont i ryggen eller att tappa någon i vården om armarna slutar

fungera. Bolinder (2006:13) beskriver att förutom att individer sorteras utifrån

utbildningsnivå så påverkar erfarenhet i sökt yrke samt funktionshinder den egna

förväntningen att erhålla arbete.

Anna beskriver att hon är ängslig för vad andra i omgivningen ska tycka om henne när de

frågar vad hon gör och hon säger att hon är arbetslös. Hon är den enda som beskriver

denna känsla och ingen av de andra upplever dessa socialt betingade upplevelser av vare

sig familj, vänner eller institutioner. Detta bekräftar att arbete ger social status och således

avsaknad av ett arbete en förlust av social status (Bolinder, 2006:6). Anna som har

medelklassbakgrund lider mest av bristen på social status (Giddens & Birdsall, 2003:352).

Anna värdesätter antingen utbildning eller arbete högt och mår därför må sämst bland alla



37

informanterna. På samma sätt görs en analogi till utbildning med Bolinder (2006:6) som

menar att desto högre den arbetslöse värderar ett arbete desto sämre mår den.

Informanterna som är arbetslös mår inte bra av arbetslösheten. De har passerat

chockstadiet och den mer optimistiska fasen och de flesta av informanterna ligger inom

fasen pessimism enligt Bolinder (2006:10). Informanterna som är arbetslösa har inte

anpassat sig till situationen men de lider av arbetslösheten som ger dem stress och andra

lättare psykiska åkommor. David är den enda informanten som har både sambo och barn

och har den sämsta ekonomin bland informanterna. Han berättar att han måste låna 1000

kronor per månad. Han lider av störst ekonomisk påfrestning bland informanterna men

verkar inte sakna förlust av social status. David lider mer av bristen på pengar än förlusten

av social status. Personer med lägre lön lider mer av förlusten av inkomst än förlusten av

social status som medelklassen gör (Giddens & Birdsall, 2003:352).

Informanterna finner bland annat platsannonser i tidningarna. Carola hittade sitt arbete i en

platsannons i en morgontidning. Anna, Elin och Fredrik har erhållit arbeten genom

kontakter och informella sökvägar. Detta fynd stöds inte av Bolinder (2006:10,17) som

menar att arbetslösa som söker arbete genom tidningsannonser får lättare arbete och att så

kallade informella sökvägar inte ökar chansen att få arbete. Scheffer (2009:26) menar att

tidningsläsandet går ner bland ungdom och att de istället läser tidningens nätupplaga. Anna

beskriver just att hon läser tidningens platsannonser på nätet. Men övriga informanter

nämner tidningen som källa till platsannonser så informanterna var inte så representativa

för denna tendens. Anna och Bertil anser att i tidningarnas platsannonser söks endast

kvalificerad personal.

5.2 Arbete

Carola och Elin är glada att ha fått arbete och det sågs även tydligt på dem när de berättade

detta. Detta stöds av Bolinder (2006:14) som menar att arbetet förbättrar det psykiska

måendet. Elin har fått mer struktur i sin vardag med sitt nuvarande arbete på kontor även

om hon även under arbetslösheten steg upp tidigt på morgonen. Carola uppskattar den
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sociala samvaron med kollegorna som hon trivs med.  Detta visar på den latenta funktionen

hos arbetet som ger en struktur på dagen och sociala kontakter (Bolinder, 2006:6).

Elin och Bertil beskriver att arbetet skall vara rörligt och socialt. De beskriver hur arbetet

skall vara men inte med kvalitativa aspekter. Bertil skulle kunna arbeta med det mesta

förutom på grillkiosk eller med städning. Detta är i linje med Willis (1983) beskrivning av

arbetarklassen som inte har krav på hur arbetet skall vara. David beskriver att arbetet för

honom skall ge pengar och arbetskamrater vilket överensstämmer med Willis (1983)

beskrivning av arbetarklassens önskemål om arbetet (Willis, 182-184). Även Bolinders

(2006:6) beskrivning av arbetets latenta funktion finner stöd här.

Carola som har ett arbete har egen lägenhet och David som är arbetslös har egen lägenhet

med sin familj bestående av sambo och barn. Övriga informanter bor hemma hos

föräldrarna. Anna och Bertil beskriver att de inte kan flytta hemifrån på grund av

arbetslösheten. Carola anser att ett arbete är mycket viktigt då det möjliggör att hon kan bo

i en egen lägenhet. Om hon skulle bli arbetslös måste hon flytta hem igen. Bertil anser att

ett arbete är mycket viktigt då det medför att han kan leva i samhället som andra, med ett

eget liv i en egen lägenhet. Anna berättar att hon ser att ungdomar får sommarjobba och får

eventuellt en förlängning för att det sedan inte bli någon mer förlängning efter jul. Carola

berättar om ungdomar som utnyttjas på praktiken och får arbeta kvällar och helger på

ersättningen som ligger på 3000 kronor för att sedan bytas ut mot en ny ungdom.

Ungdomsbildandet skjuts upp i åldrarna då inträdet på arbetsmarknaden sker senare vilket

medför senare inkomster och familjebildning (Vogel och Råbäck, 2003:84).  Carola, Elin

och Fredrik har arbete inom kontor, restaurang och vården och innehar vikariat i olika

former eller deltidsarbete. Detta visar på att ungdomar är hänvisade till tillfälliga arbeten

som ger en otrygghet och medför social uteslutning. Det blir även svårare att flytta

hemifrån (Giddens & Birdsall, 2003288,352). Det sker en könssegregering på

arbetsmarknaden vilket medför att kvinnor lättare erhåller deltids- och vikariatarbete inom

offentlig sektor (Bolinder, 2006:4).
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Anna beskriver att hon ser att det framtida akademikeryrket kommer att göra henne

högavlönad, att känna sig lyckad, erhålla status och prestige. Detta är i linje med

beskrivningen av arbetets latenta funktion samt medelklassens syn på arbete (Bolinder,

2006:6). Även Willis (1983:9) beskrivning av medelklassens kvalitativa anspråk på arbetet

stämmer överrens med Anna som beskriver att arbetet ska vara stimulerande och att det är

roligare att utveckla processer vid utvecklingen av produkter istället för att arbeta med

rutingöromål.

5.3 Framtidsperspektiv

Tydligaste skillnaden mellan arbetarklassungdomarna och medelklassungdomarna var

synen på tidsperspektivet på framtiden. Anna planerar långt fram i tiden med fem års

studier till ingenjör och tänkte ett steg längre när hon valde gymnasieprogrammet som

möjliggjorde att kunna läsa vidare. Carola var kluven inför närmaste framtiden då hon

känner att hon stadgat sig med arbete och bostad på den nya orten men funderar lite på

utbildning till sjuksköterska. Hon funderar dock att ha familj inom 10 år. Anna och Carola

har båda medelklassbakgrund och enligt Willis (1983) så har medelklassen ett

långsiktigare framtidsperspektiv. De övriga informanterna har svårt att se långt framåt.

Elin som har arbetarklassbakgrund ser dock två år framåt då hon planerar att läsa en

floristutbildning.

5.4 Framgångsfaktorer till arbete

Bertil tycker inte om teori från skoltiden på gymnasiet och uttrycker den motvilja mot teori

i form av utbildning som arbetarklassen innehar (Willis, 1983:143–143).  Anna menar att

utbildning ger status, gör att det blir lättare att få arbete och ger högre lön. Willis

(1983:117–118) menar att medelklassen förstår utbildningens sociala betydelse som ett sätt

att röra sig i samhället. Även Fredrik menar att utbildning kan ge honom ett arbete som

innebär högre inkomst. Bertil menar att utbildning kan ger honom en framtid och struktur i

vardagen i analogi med arbetets latenta funktion att ge en tidsstruktur i vardagen (Bolinder,

2006:6). Bertil som är arbetslös menar att skälet till sin arbetslöshet är att han hade en

utbildning som inte ger arbete men ger möjlighet till vidare studier. Bolinder (2006:3-4)

menar att individer rekryteras utifrån formell utbildning för att säkra kompetensen.
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Länsstyrelsen (2010:9) skriver att länets tillgängliga arbetskraft inte har den kompetens

som efterfrågas. För att råda bot på detta måste företagen anställa personer som har annan

kompetens (Tillväxtverket, 2010:12).

Förutom utbildning som ett sätt att komma ur arbetslöshet har sociala nätverk stor

betydelse för att erhålla arbete. Anna har genom sitt sociala nätverk fått arbete via sin mor

på golfen och far på industrin. Anna tycker inte själv att hon har kontakter som kan leda till

arbete då hennes släktingar arbetar inom kommun och landsting. Hon beskriver ett socialt

nätverk som kontakter som kan ge arbete. Fredrik har fått arbete via kontakter och visar att

han har tillgång till socialt kapital. De har båda tillgång till socialt kapital i och med att de

har fått arbete via familj och bekanta. Dock är socialt kapital kopplat till klass och Anna

som är från medelklassen har tillgång till något mer socialt kapital än de övriga

informanterna och inser också betydelsen av vad socialt kapital är (Bourdieu, 2007:51).

Det går dock inte se någon skillnad mellan skillnad mellan klasserna rörande denna

medvetenhet om det sociala kapitalets betydelse. Elin erhöll tidigare arbete via släktingar

på nöjesparken. Detta visar att hon också har haft tillgång till socialt kapital. Hon har

flyttat upp till Norrbotten med sin sambo som studerar på orten och känner inte så många

här uppe eftersom flytten bröt hennes ursprungliga sociala nätverk. David har också flyttat

upp från södra Sverige och förlorat sitt sociala nätverk. De har båda en medvetenhet om att

det är kontakter som kan ge arbete men att de har lite av socialt kapital nu (Bourdieu,

2007:47). Anna beskriver ett framtida scenario att det kan vara svårare att flytta med egen

familj och vänner och uttrycker en ängslan för ensamhet både nu och i framtiden. Att flytta

bryter kontakten med de sociala nätverken som kan ge arbete och socialt stöd och kan

innebära en risk för ensamhet (Piippola, 2010:266–267).

Bertil och David är den enda av informanterna som är engagerade i idrott. Idrotten ger

socialt stöd enligt dem men verkar inte ge tillgång till socialt kapital. Ingen av

informanterna är engagerade i föreningsliv (förutom idrotten) eller volontärarbete i övrigt

och stämde väl överens med forskningen som visar att ungdomar engagerar sig i allt

mindre utsträckning i föreningslivet. Det förlängda ungdomsblivandet gör att ungdomarna

senare kommer in i föreningsverksamhet. Detta kan bli en brist då de kan få tillgång till
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viktiga kontakter i föreningslivet vid jakten på arbete om de inte har det från början och

minskar risken för arbetslöshet med 80 procent (Vogel et al, 2003:35–36; Håkansson,

2011; Bourdieu, 2007:51).
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6. Slutsatser

Syftet med studien är att undersöka ungdomars upplevelse och attityder till arbete,

arbetslöshet, utbildning och framtid samt vad finns det för faktorer som leder till arbete.

Frågeställningarna som ställs i början av studien är: hur upplever de arbetslösa

ungdomarna sin arbetslöshet?, Hur upplever ungdomarna som tidigare varit arbetslösa sitt

arbete?, vilka attityder har ungdomarna till arbete, arbetslöshet och utbildning? Samt vilka

framgångsfaktorer finns för att erhålla ett arbete?

6.1 Arbetslöshet

Arbetslösa kan uppleva sin arbetslöshet negativt med känslor av stress, understimulans,

tristess och lathet. Denna studies informanter har hamnat i en fas av pessimism men har

inte anpassat sig till situationen och stöds av (Bolinder, 2006). Det finns skillnader i

upplevelsen av arbetslöshet då de med lägst lön upplever den försämrade ekonomin som

största problemet och medelklassen upplever förlorad social status som största problemet

(Giddens & Birdsall, 2003). Den som värderar arbete högt lider också mest av

arbetslösheten (Bolinder, 2006).

6.2 Arbetets funktion och betydelse

Arbete fyller förutom funktionen att ge en inkomst även ge en välbehövlig struktur på

vardagen, att personen får göra något meningsfullt och ger sociala kontakter samt

förbättrar det psykiska måendet. Att inte ha ett arbete gör att dessa funktioner saknas. Då

inträdet på arbetsmarknaden skjuts upp förlängs även ungdomsbildandet med senarelagda

inkomster och familjebildning. Tillfälliga eller deltidsarbeten kan ge en ekonomisk och

social otrygghet. Att arbeta mycket kvällar och helger kan i sig försvaga ens sociala

nätverk (Willis 1983; Bolinder, 2006; Giddens & Birdsall, 2003; Vogel & Råbäck, 2003).

6.3 Attityder till utbildning, arbete och framtid

Det finns skillnader mellan arbetarklass och medelklass när det kommer till hur de ser på

arbete, utbildning och framtid. Arbetarklassen har inga speciella krav på arbetet annat än

att ha något att göra och att det skall ge social kontakt medan medelklassen har kvalitativa

krav på arbetet. Medelklassen ser utbildning som ett sätt att röra sig i samhället samt har ett
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långsiktigare perspektiv på framtiden än arbetarklassen som har kortsiktigare

framtidsperspektiv och ser att teori skall vara tätt knutet till praktik (Willis, 1983).

Eftersom det endast finns två informanter med medelklassbakgrund blir det lite svårare att

kunna jämföra mellan medelklass och arbetarklass. Dessutom är deras attityder ganska

olika sinsemellan. Anna med sin medelklassbakgrund har generellt mest likheter med

medelklassens värderingar enligt Willis (1983) när det kommer till attityder till arbete,

utbildning och framtid. Likheten är störst i synen på framtiden då båda ser långt in i

framtiden men ur olika aspekter, Anna med sina utbildningsplaner 5 år framåt och Carola

med som hoppas ha en egen familj inom 10 år. Carolas värderingar är i övrigt mer lik

arbetarklassens värderingar. Skillnaderna kanske beror på deras olika gymnasieval, hur bra

det gått i skolan och om de haft stöd hemma med studierna. Det har ingen betydelse hur

hög utbildningsnivå föräldrarna har om det inte umgås med sina barn så de får tillgång till

humankapitalet (Coleman, 1988).

6.4 Framgångsfaktorer till arbete

Forskningen visar att konjunkturen styr mer än om personen har gymnasieutbildning eller

för chansen att erhålla arbete (Bäckman, 2010). På individnivå är det alltid viktigt för

individen att ha en gymnasieexamen då arbetslösa bland annat sorteras utifrån sin

utbildningsnivå för att företagens skall kunna säkerställa kompetens (Bolinder, 2006). En

gymnasieexamen minskar risken för arbetslöshet (Bäckman, 2010). Ungdomar som

funderar på att läsa en gymnasieutbildning efter intresse bör även väga in vilka

möjligheterna är för att erhålla arbete efter utbildningen då många ungdomar inte har en

utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden (Länsstyrelsen, 2010). Detta skulle kunna

delvis lösas genom att arbetsgivarna anställer personer och utbildar dem till

arbetsuppgifterna (Tillväxtverket, 2010). Arbetslösa kan även se över om de kan omskola

sig eller bygga på sin utbildning och detta stöds även av Bolinder (2006) och Länsstyrelsen

(2010). En högskoleutbildning minskar ytterligare risken för arbetslöshet (Håkansson,

2011). Det är viktigt att gymnasieskolan ger högskolebehörighet därför att det minskar

arbetslösheten med stöd av Håkansson (2011). Håkansson (2011) menar dock att det inte är

någon skillnad om en person har grundskoleutbildning eller gymnasieexamen för risken att

bli arbetslös. Denna ståndpunkt följer inte denna uppsats då forskningen visar att
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ungdomar med endast grundskola löper störst risk att bli arbetslösa och finner stöd hos

Bäckman, 2010.

Utbildning är inte den enda faktorn i jakten på arbete utan sociala nätverk har stor

betydelse för chansen att erhålla ett arbete. Kontakter i form av familjen, släkt och andra

kan ge värdefulla kontakter till arbete och kallas då socialt kapital, de användbara

kontakter som en människa kan ha och är kopplat till klass och högre klass ger mer socialt

kapital. Det är viktigt att även som arbetslös att aktivt bygga på sitt sociala nätverk och

skapa socialt kapital därför att ett begränsat socialt nätverk gör det svårare att erhålla arbete

och leder i sig till att den arbetslöse blir mindre attraktiv på arbetsmarknaden (Håkansson,

2011:89)

Denna studies fynd stöds också i forskningen att föreningsdeltagandet går ner bland

ungdomar. Särskilt ungdomar som har få arbetslivskontakter eller bristfällig tillgång till

socialt kapital kan kraftigt öka sina chanser att erhålla arbete genom att engagera sig i

föreningsverksamhet där de möter personer som är annorlunda än dem själva. För

arbetsgivarna minskar risken att anställa en person med bedrägligt beteende om de har fått

kontakten via en förening. Föreningslivet fostrar till normer och skapar tillit och

trovärdighet (Vogel et al, 2003; Håkansson, 2011; Bourdieu, 2007).

Bolinder (2006) menar att informella sökvägar inte ökar möjligheterna till arbete. Samtliga

informanter har sökt arbete på informella sätt genom spontanansökningar och

spontanbesök på företag. Tre av denna studies informanter har erhållit arbete genom

sociala nätverk i form av familj och släkt. Denna uppsats ställningstagande stödjer inte

Bolinders (2006) ståndpunkt utan stödjer istället Karlsson (2010) att informella kontakter

och spontanansökningar vid företagens rekryteringar används till största delen och då

erhåller således fler personer arbete genom dessa rekryteringsvägar.

En av de kvinnliga informanterna erhöll ett arbete genom en platsannons i en tidning och

detta stöds av Bolinder (2006) som menar att kvinnors chans att erhålla arbete genom

tidningens platsannonser ökar. Forskningen visar dock att tidningsläsandet går ner bland
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ungdomar men denna studies informanter verkar läsa tidningsannonser i både fysiska

upplagan och på nätet. Flera av ungdomarna menar att de arbeten som annonseras ut är

kvalificerade arbeten vilket innebär att de inte kan söka dem utan adekvat utbildning.
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7. Reflektioner

Det är viktigt att de arbetslösa får en tryggad ekonomi under tiden de söker arbete för att

förebygga arbetslöshetens negativa konskevenser (Bolinder, 2006). Karlsson (2010) visar

på att nivån på arbetslöshetsersättningen får allt minde betydelse för intresset att ta ett

arbete. Bolinder (2006) menar att staten kan ta fram mer kvalificerade arbeten då blir det

mindre konkurrens om arbeten så att lågutbildade har lättare på arbetsmarknaden. Det

skulle medföra en vital rörelse på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har till exempel

numera krav på minst 180 högskolepoäng för sina utannonserade tjänster som

arbetsförmedlare. Bolinder (2006) skriver att den allmänna synen är att arbetslösa som inte

söker arbete inte är motiverade att arbeta men hon finner inget stöd för detta i sin

avhandling. Det viktigt att arbetsgivare försöker se arbetslösa fördomsfritt och inte kopplar

ihop den passivitet som ungdomarna upplever av sin arbetslöshet till att de inte skulle

prestera på ett framtida arbete. Denna uppsats stöder Bolinders (2006) mening att staten

kan arbeta med att motverka fördomar mot vissa grupper av arbetslösa då det kommer att

behövas mycket arbetskraft i framtiden.

Bolinders (2006) studie är baserad på arbetslösa från ett slumpmässigt urval av åldrar och

denna studies urval är ungdomar 19-25 år.  Bolinders (2006) studie är sammantaget bra

och användbar för denna studie. Det finns dock skillnader mellan gruppen ungdomar och

äldre arbetslösa. Ungdomar som grupp är i större utsträckning arbetslösa än äldre

åldersgrupper. Ungdomar har dock lättare att komma till arbete än de äldre åldergrupperna.

Att bygga på sitt sociala nätverk genom föreningsliv har större betydelse för ungdomar i

jobbsökandet (Håkansson, 2011). Av denna studies fyra informanter med

arbetarklassbakgrund arbetar två inom industrin och en arbetar som ställningsbyggare så

därför anses Willis (1982) studie fungera bra för denna studie för att analysera skillnader

mellan arbetarklass och medelklass. Det hade dock varit lättare att göra jämförelsen om

studien undersökt 3-4 arbetarklassungdomar och 3-4 medeklassungdomar.

Sammantaget stöder teorier och tidigare forskning denna studies fynd förutom några få

förbehåll som nämnts. Studien har erhållit en bra och uttömmande empiri även då den hade

en intervjuguide som var baserad på en del andra teorier i början som nämnts under
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metodologisk reflektion. Metoden har fungerat bra för att svara på syftet. Eftersom

kvalitativ metod är flexibel och följsam så har den fungerat bra med denna studie då

frågeställningar behövde ändras och teorier lagts till och tagits bort under studiens gång.
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7. Framtida forskning

En framtida studie hade kunnat studera arbetslösa ungdomar och arbetande ungdomar och

istället ha ett urval med lika många arbetarklassungdomar som medelklassungdomar för att

ytterligare tydliggöra klasskillnader. Det hade varit intressant i tillägg att ytterligare

fördjupat sig i ungdomars attityder till arbete. Ett annat forskningsuppslag hade kunnat

vara att studera arbetande personer ur ett genusperspektiv. Intressant hade varit att studera

personer inom olika könsdominerande yrken. Till exempel män inom vården eller kvinnor

inom gruvnäringen. Hur upplever de sina arbeten? Det hade varit intressant att studera

arbetslösas sociala nätverk utanför föreningslivet för att ytterligare se vilka kan de viktiga

kontakterna vara i jakten på arbete. Även en total studie av betydelsen av ungdomars

sociala nätverk hade varit intressant. En annan intressant studie hade varit att undersöka

den totala bilden av var hittar de arbetslösa ungdomarna arbetena eller platsannonserna.
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Bilaga 1.

Intervjuguide till den arbetslöse:

Inledning:

Frågar om jag får spela in intervjun (sätter på inspelning om jag får). Säger vilken

intervju i ordning detta är. Presenterar mig kort och syftet med studien.  Jag berättar om

de forskningsetiska riktlinjerna, visar dem om intervjupersonen vill se dem. Jag berättar

om vilka intervjuteman som finns: social bakgrund, fritid, nätverk, attityd till

utbildning, upplevelse av arbetslöshet, jobbsökandet, framtiden, upplevelse av att fått

arbete och avslutning. Slutligen frågar jag informanten om denne vill bli intervjuad.

Social bakgrund:

Hur gammal är du?

Vad har du för arbetslivserfarenhet/tidigare yrke?

Vad har din mamma för utbildningsbakgrund och arbete?

Vad har din pappa för utbildningsbakgrund och arbete?

Har du egen familj?

Fritid:

Vad gör du på fritiden?

Vem umgås du med? (Arbetslösa eller dina arbetande kompisar)

Finns det något som du skulle vilja göra på fritiden men inte har möjlighet till?

Nätverk:

Vad har du för socialt nätverk; vänner, släkt mm i kommunen?

Är du aktiv medlem i föreningar, deltar i organiserad idrott eller volontärarbete?

Finns du på sociala medier?

Vilka har du kontakt med där iså fall? (Jämnåriga kompisar, arbetsgivare osv)

Attityd till utbildning:

Vad har du för utbildningsbakgrund?

Vad tyckte du om skolan när du gick?

Hur gick det att plugga?

Vad var favoritämnena?
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Vad innebär utbildning för dig?

Hur ser du på utbildning som ett sätt att komma ur arbetslöshet?

Upplevelse av arbetslöshet:

Varför tror du att du är arbetslös idag?

Hur länge har du varit arbetslös (deltid, heltid, periodvis)?

Hur känner och tänker du kring din arbetslöshet?

Hur ser omgivningen på dig som arbetslös? (Familj, vänner, arbetsgivare)

Hur mår du nu?

Hur ser en vanlig dag ut?

Hur ser ekonomin ut?

Jobbsökandet:

Vilken typ av jobb skulle du vilja ha?

Varför tror du att du väljer just den typen av jobb?

Vilka möjligheter har du att nå dit?

Hur stor chans tror du att du har att få arbete?

Vad är största anledningen till att du söker jobb?

Hur viktigt är ett jobb för dig?

Hur söker du jobb?

Använder du olika sätt att söka jobb?

Hur ser du på detta att flytta för att få jobb? Varför kan du tänka dig flytta eller vill

stanna?

Inom vilket geografiskt område söker du jobb?

Hur mycket tid lägger du ner jobbsökande?

Hur många jobb söker du?

Hur hittar du jobb/ jobbannonser?

Hur bemöts du av myndigheter?

Framtiden:

Hur ser du på framtiden?

Hur långt framåt ser du?

Var tror du att du bor i framtiden?

Vad tror du att har för möjlighet att få arbete eller börja utbildning?
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Avslutning:

Om det är negativt att vara arbetslös finns det något som är positivt i tillvaron?

Är det något som du vill tillägga?

Får jag kontakta dig om det är något jag behöver fråga som jag upptäcker att jag

saknar?

Tack för att jag fick intervjua dig!
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Bilaga 2.

Intervjuguide till den som fått arbete:

Inledning:

Frågar om jag får spela in intervjun (sätter på inspelning om jag får). Säger vilken

intervju i ordning detta är. Presenterar mig kort och syftet med studien.  Jag berättar om

de forskningsetiska riktlinjerna, visar dem om intervjupersonen vill se dem. Jag berättar

om vilka intervjuteman som finns: social bakgrund, fritid, nätverk, attityd till

utbildning, upplevelse av arbetslöshet, jobbsökandet, framtiden, upplevelse av att fått

arbete och avslutning. Slutligen frågar jag informanten om denne vill bli intervjuad.

Social bakgrund:

Hur gammal är du?

Vad har du för arbetslivserfarenhet/tidigare yrke?

Vad har din mamma för utbildningsbakgrund och arbete?

Vad har din pappa för utbildningsbakgrund och arbete?

Har du egen familj?

Fritid:

Vad gjorde du på fritiden som arbetslös?

Vem umgicks du med? (Arbetslösa eller dina arbetande kompisar)

Fanns det något som du skulle vilja göra på fritiden men inte hade möjlighet till?

Nätverk:

Vad har du för socialt nätverk: vänner, släkt mm i kommunen?

Är du aktiv medlem i föreningar, deltar i organiserad idrott eller volontärarbete?

Finns du på sociala medier?

Vilka har du kontakt med där iså fall? (Jämnåriga kompisar, arbetsgivare osv)

Attityd till utbildning:

Vad har du för utbildningsbakgrund?

Vad tyckte du om skolan när du gick?

Hur gick det att plugga?
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Vad var favoritämnena?

Vad innebär utbildning för dig?

Hur ser du på utbildning som ett sätt att komma ur arbetslöshet?

Upplevelse av arbetslöshet:

Varför tror du att du var arbetslös?

Hur länge var du arbetslös (deltid, heltid, periodvis)?

Hur kände och tänkte du kring din arbetslöshet?

Hur såg omgivningen på dig som arbetslös? (Familj, vänner, arbetsgivare)

Hur mådde du då?

Hur såg en vanlig dag ut?

Hur såg ekonomin ut?

Jobbsökandet:

Vilken typ av jobb ville du ha?

Varför tror du att du väljer just den typen av jobb?

Vilka möjligheter hade du att nå dit?

Hur stor chans trodde du att du hade att få arbete?

Vad är största anledningen till att du sökte jobb?

Hur viktigt är ett jobb för dig?

Hur sökte du jobb?

Använde du olika sätt att söka jobb?

Hur ser du på detta att flytta för att få jobb?

Hur mycket tid lade du ner på jobbsökandet?

Hur mycket jobb sökte du?

Hur hittade du jobb/ jobbannonser?

Hur bemöts du av myndigheter?

Upplevelse av att få arbete:

Vad har du fått för jobb?

Är det den typen av jobb du ville ha?

Hur känns det att ha fått jobb?

Hur fick du jobbet?

Hur mår du nu?
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Vad tycker du arbetet ger dig?

Hur ser ekonomin ut nu?

Hur ser vardagen ut nu?

Hur ser fritiden ut nu?

Framtiden:

Hur ser du på framtiden?

Hur långt framåt ser du?

Var tror du att du bor i framtiden?

Vad tror du att har för möjlighet att få ett annat arbete eller börja utbildning?

Avslutning:

Om det var negativt att vara arbetslös fanns det något som var positivt i tillvaron?

Är det något som du vill tillägga?

Får jag kontakta dig igen om det är något jag behöver fråga som jag saknar?

Tack för att jag fick intervjua dig!


