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Förord 

Jag vill börja med att tacka chefen på Arbetsförmedlingen för möjligheten att genomföra mitt 
arbete och din förståelse för min studie. Jag vill även tacka ungdomshandläggarna som bistått 
med namnlistor på potentiella respondenter. Övriga medarbetare som svarat på frågor och 
hjälpt mig vidare i mitt arbete vid funderingar och oklarheter ska också ha ett stort tack. Alla 
mina respondenter, utan er hade studien aldrig kunnat genomföras. Tack för den inblick ni 
gett mig, informationen ni delat med er av samt den öppenhet ni bjudit på. Att ni medverkat 
har gett mig mycket i form av mer kunskap och förståelse kring er situation.  

Min handledare på universitetet, Elisabeth Berg, dig vill jag tacka för din vägledning och ditt 
stöd som du gett mig under hela studieprocessen. Våra handledarmöten och dina kommentarer 
har varit ovärderliga för mig och hjälpt mig enormt i mitt eget utvecklande men även i mitt 
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till trots, vilket varit otroligt givande och lärorikt för mig. 
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Sammanfattning 

Studien är genomförd i en mindre kommun i Norrbotten med cirka 17.000 invånare där 
långtidsarbetslösa ungdomars situation har undersökts i syfte att beskriva och analysera vilka 
möjligheter och förutsättningar ungdomarna har i sin arbetslöshet samt hur de handlar för att 
ta sig ur den. Analysen utgick från den teoretiska referensram som legat till grund för studien 
samt respondenternas beskrivningar av sina upplevelser gällande möjligheter, förutsättningar, 
samarbetet med Arbetsförmedlingen samt den ekonomiska situationen. Jag har utgått från den 
kvalitativa metoden i min studie då den ger möjlighet att studera de långtidsarbetslösa 
ungdomarnas upplevelser och tolkningar av sin egen situation. Intervjuer har utgjort den 
huvudsakliga datainsamlingen där jag genomfört sju enskilda intervjuer. Resultatet visar att 
ungdomarna upplever sin situation som arbetslös som både aktiv och spänd. Ungdomarna 
beskriver den aktiva miljön utifrån höga krav, hög egenkontroll och ett bra stöd, den spända 
miljön beskrivs genom höga krav, låg egenkontroll och lågt stöd. Faktorer som ungdomarna 
upplever påfrestande är rastlösheten, att andra som har arbete ser ner på de samt att hälsan och 
välmåendet försämras.  

Möjligheterna som respondenterna upplever beskriver de genom faktorer att utbilda sig, 
pendla och flytta från orten. Begränsningarna upplever respondenterna genom skillnader i 
familjesituationen, de ungdomar som har familj, barn eller sambo upplever det svårt att 
komma från orten. En annan begränsning upplevs vara rädslan för att tappa det sociala 
kontaktnätet. 

Samarbetet till Arbetsförmedlingen upplevs generellt som bra, däremot finns 
förbättringsmöjligheter i arbetet med att hjälpa ungdomarna att skriva CV och personligt brev 
där stora svårigheter upplevs. Vidare upplevs en avsaknad av vägledning i själva 
jobbsökandet då ungdomarna inte vet vad eller hur de ska framhäva sig själva på en 
anställningsintervju.   

Den ekonomiska påfrestning och avsaknaden av pengar är den mest stressande faktorn. Att i 
ung vuxenålder tvingas vara ekonomiskt beroende av föräldrar, familj och sambo upplevs 
jobbigt. Prioriteringar bland utgifter är nödvändigt för att klara av den ekonomiska situationen 
och onödiga utgifter är otänkbara vilket medför att ungdomarna tvingas tacka nej och avstå 
från saker med kompisar och andra nöjen. 

Studien visar att långtidsarbetslösa ungdomar lever i en utsatt och påfrestande situation där ett 
samband till den tidigare forskningen gällande ohälsa finns, vilket borde vara viktigt för 
Arbetsförmedlingen att lyfta in och ha i åtanke i sitt arbete med och mot ungdomarna. 

Nyckelord: Långtidsarbetslös, ungdomar, möjligheter, begränsningar, situation. 

 

 

 



 
 

Abstract 

The study was conducted in a small municipality in Norrbotten with about 17,000 inhabitants, 
where youth long-term unemployed have been investigated in order to describe and analyze 
the possibilities and opportunities young people have in their unemployment and how the act 
to get out of it. The analysis was based on the theoretical framework underlying the study, and 
the respondents' descriptions of their experiences regarding opportunities, conditions, 
cooperation with the employment service and their financial situation. The results show that 
young people perceive their situation as unemployed as both active and tense. They describe 
the active environment based on high standards, high self-control and good support, the tense 
environment is described by high demands, low self-control and low support. Factors that the 
youth experience as distressing is restlessness, that those who have jobs look down on them 
and that the health and wellness deteriorates. The possibilities that the respondents describe 
themselves having is to study, commute and/or move out of town. The limitations experienced 
by the respondents has a difference depending on their family situation, those adolescents 
who have family, children or a partner find it difficult to get from the town. Another 
limitation is experienced as a fear of losing the social contact network. The cooperation to the 
Employment Service is perceived generally as good, but there are opportunities for 
improvement in efforts to help young people to write their resumes and their cover letters 
where great difficulty is experienced. Furthermore, perceived a lack of guidance in the job 
search when the youth don´t know what or how they should highlight themselves in an 
eventual job interview with a potential employer. The economic stresses and lack of money is 
the most stressful factor. The fact that they in young adulthood are forced to be financially 
dependent on parents, family and their boyfriend felt difficult. Priorities among the 
expenditures is necessary to cope with the economic situation and unnecessary spending is 
unthinkable, which means that young people have to say no and abstain from things with 
friends and other amusements. The study shows that youth long-term unemployed are living 
in a vulnerable and stressful situation in which a connection to the previous research 
regarding illness exists, which should be important for the Employment Service to 
furthermore develop these ideas and keep in mind in working with and for youth. 

Keywords: Long-term unemployment, youth, opportunities, constraints, situation. 
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1. Inledning 

Ungdomsarbetslöshet har funnits i Sverige sedan slutet på 1990-talet och är inget nytt 
fenomen. Ungdomsarbetslösheten ses som ett samhällsproblem och det läggs därför mycket 
fokus på hur ungdomsarbetslösheten ska motverkas och motarbetas, inte minst bland politiker. 
När regeringens vårproposition presenterades i mitten på april 2012 ställde sig 
Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson kritisk mot de 
bristande förslagen från Alliansen på hur arbetslösheten skulle motverkas. Andersson förordar 
en mer aktiv arbetsmarknadspolitik där satsningar som utbildningskontrakt för unga, traniee 
anställningar och gymnasieexamen för samtliga ungdomar ska bidra med att komma till rätta 
med problemet (www.dn.se). Vidare menar Folkpartiets ekonomisk-politiska talesperson, 
Carl B Hamilton, att viktigare faktorer till att motverka ungdomsarbetslösheten är lägre 
ingångslöner och ändrade turordningsregler (www.dn.se). Ungdomskontrakten som 
Socialdemokraterna vill införa innebär att arbetslösa ungdomar under 25 år som inte avslutat 
gymnasiet ska erbjudas arbete med halvtidslön eller en praktikplats hos en arbetsgivare 
samtidigt som gymnasieutbildningen ska avslutas (www.dn.se). Anthony Giddens (2007) 
menar att politiker länge eftersträvat för att få ut fler människor på arbetsmarknaden i syfte att 
minska den sociala uteslutningen. Uppfattningen om social uteslutning är något som politiker 
valt att lyfta fram och genom detta beskriva nya former av bristande jämlikhet och orättvisor. 
Att bli utestängd från arbetsmarknaden påverkar inte enbart individens inkomst utan även det 
sociala samspelet vilket kan leda ytterligare uteslutningsdimensioner, detta genom bland annat 
saknad av sociala relationer, bristande tillgång på service och fattigdom (ibid). 

Arbetslinjen är en vedertagen och central politisk reform i den svenska 
arbetsmarknadspolitiken. Lena Eriksson (2004) menar att arbetslinjen syftar till aktiva 
åtgärder som arbete, praktik eller utbildning istället för icke aktiva motersättningar som ska 
leda till uppmuntran mot arbete och självförsörjningsskyldigheten. Att samtliga ska arbeta 
efter egen förmåga och bidra till finansieringen av vår gemensamma välfärd är den 
grundläggande idén med arbetslinjen. Detta innefattas av att arbetet har en väsentlig betydelse 
i en människas liv parallellt som arbetet ska motverka utanförskap och ha en positiv inverkan 
på människans psykiska och fysiska hälsa. Historiskt sett har arbetslinjen en väldigt stark 
position i det svenska samhället, detta samtidigt som begreppet har beskrivits som mångtydigt 
och att innebörden därmed är motstridig. En ”förstärkt arbetslinje” är något som den 
borgerliga regeringen i Sverige har förespråkat i takt med att socialdemokratin har tappat 
mark som förespråkat ett solidariskt gemensamt ansvar (ibid). Skillnaden mellan de styrande 
regeringarna, om det varit borgerligt eller socialdemokratiskt, är generositeten av 
socialförsäkringssystemet och hur detta ska se ut (Elmér, 2000). 

Min avsikt med denna studie är att undersöka långtidsarbetslösa ungdomars situation mot 
bakgrund av den ständigt pågående samhällsdebatten och att arbetslösheten bland ungdomar i 
Sverige och runt om i världen nått väldigt höga nivåer. Dessa faktorer gör fenomenet 
intressant att studera och väckte mitt intresse till att studera arbetslösheten bland ungdomar. 
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1.2 Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning kring arbetslinjen har visat ett förespråkande gällande rörligheten på 
arbetsmarknaden, förutsatt att det inte finns arbete på den lokala arbetsmarknaden (Olofsson 
2009). Om arbetslinjens riktlinjer efterföljs, finns ingen garanti att bo och arbeta samt 
bibehålla sitt sociala nätverk, detta då den enskilde individen kan komma att tvingas flytta för 
att erhålla möjlighet om utbildning eller arbete för att undvika att hamna i utanförskap (Elmér, 
2000). 

I avhandlingen ”Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upplevelser, 
handlingsstrategier och jobbchanser”, menar Margareta Bolinder (2006) att ett vanligt 
förekommande argument i debatten om arbetslöshet har varit att sänka nivåerna, detta för att 
öka de arbetssökandes antal sökta jobb samt att sänka deras anspråksnivåer gällande jobben 
de söker, vilket hon menar skulle leda till att fler personer skulle få jobb. Avhandlingen 
resulterade i att de arbetssökandes förväntningar om att hitta och få ett jobb, sökbeteende, 
jobbmöjligheter eller anspråksnivåer inte varierar med nivån av ekonomisk 
arbetslöshetsersättning. 

Bengt Starrin uttalar sig i TCO:s rapport ”Jakten på super-arbetskraften” (2009) enligt 
följande: 

”De som lever på socialbidrag befinner sig längst ner på statusstegen. Känslan av skam 
bryter lätt ner människor så att de känner sig som förlorare, de blir passiva och de får 
inte energi att vara aktiva på arbetsmarknaden”.    

(sid. 35) 

Mörtvik och Rautio (2009) menar att de förändringar som skett i arbetslöshetsförsäkringen 
inte bidrar till att minska utanförskapet, utan tvärtom, att det istället ökar. Detta genom det 
faktum att arbetssökande anvisas arbeten att söka varje vecka, som bevis på deras vilja att 
arbeta, utan att de arbetssökande för den skull, skulle ha möjlighet att få det sökta arbetet. 
Detta försvårar ytterligare möjligheterna att ta sig ut på arbetsmarknaden genom ett sänkt 
självförtroende som situationen skapar (ibid). 

Starrin (1999) menar att en allt vanligare uppfattning är att arbetssökande inte ska få bidrag då 
detta kan leda till en sämre arbetsmoral. En annan vanlig uppfattning är att det är den 
arbetssökandens personliga egenskaper och förhållningssätt till arbete, som är bakomliggande 
faktorer till en persons arbetslöshet. Detta trots att studier visar att långtidsarbetslösa tillskrivit 
vikten av ett arbete högre än de personer som redan arbetade.  

Den neoklassiska modellen har som utgångspunkt att arbetslöshet bestäms utifrån 
arbetsmarknadens utbud och efterfrågan. Utbudet uppstår genom arbetskraften och följer en 
lönesättningskurva vilken har en positiv lutning. Arbetskraftens efterfrågan från arbetsgivarna 
följer istället en kurva med negativ lutning gällande efterfrågan vilket medför att 
arbetskraftens produktivitet kan minska då sysselsättningen ökar. Arbetslösheten uppstår 
således när lönen är högre än vad jämvikten fastställer. Att lönen kan vara högre än jämvikten 
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kan förklaras genom effektivitetslönemodellen som innebär att effektiviteten bland anställda 
ökar tillsammans med lönen, personalomsättningen minskar och kvaliteten bland de 
arbetssökande till företaget också ökar om lönen är högre (Håkansson 2011). Sysselsättning är 
ett viktigt begrepp på arbetsmarknaden och innefattar personer som utför avlönat arbete, är 
egenföretagare eller tillfälligt är borta på grund av sjukdom. Två faktorer har en påverkan på 
den totala sysselsättningen och utgörs av den samlade efterfrågan på arbetskraft samt utbudet 
av detsamma. Enklare förklarat uppstår arbetslöshet i situationer då efterfrågan på arbetskraft 
inte är tillräcklig för samtliga som vill arbeta, eller då efterfrågan av arbetskraft inte matchar 
utbudet, orsaker till detta kan vara kompetensmässiga eller geografiska begränsningar 
(Granberg 2003). 

Det framgår tydligt genom statistiken att de flesta arbetsgivarna är negativt inställda till att 
anställa långtidsarbetslösa samtidigt som försämringar sker i arbetslöshetsersättningarna för 
individer längst bort från arbetsmarknaden. Detta är något som har medfört att människorna 
som idag drabbas av långtidsarbetslöshet mår allt sämre. Mot bakgrund av detta är min avsikt 
att studera hur ungdomar i en mindre kommun i Norrbotten med cirka 17 000 invånare 
upplever och förhåller sig till sin långtidsarbetslöshet i dagens samhälle. 

1.3 Varför studera ungdomsarbetslöshet? 

Oskar Nordström Skans (2004) presenterar i sin rapport ”Har ungdomsarbetslösheten 
långsiktiga effekter?” att ungdomar som blir arbetssökande efter avslutad gymnasieutbildning 
är fortsatt arbetssökande i betydligt högre utsträckning än andra under kommande tio år. En 
direkt effekt av att en person varit arbetssökande som tonåring löper en förhöjd risk av 
arbetslöshet under minst fem år. 

Pathric Hägglunds (2009) rapport ”Effekter av intensifierade förmedlingsinsatser vid 
Arbetsförmedlingen – erfarenheter från randomiserade experiment” redogör för ett antal 
försöksverksamheter som bedrevs under 2004 på några av rikets arbetsförmedlingar. Detta i 
syfte att pröva intensifierade förmedlingsinsatser för grupper av arbetssökande med en svår 
arbetsmarknadssituation. I rapporten analyserades fem av dessa projekt vilka genomfördes i 
Jämtlands, Östergötlands och Uppsala län, samt i Skellefteå kommun. Deltagarna valdes 
genom ett slumpmässigt urval vilket också medför att effekterna kan mätas med stor 
tillförlitlighet. Rapporten visade att utflödet till arbete ökade betydande i fyra av fem 
genomförda experiment. Rapporten resulterade också i att tre av fem genomförda experiment 
visade att arbetsinkomster och/eller sysselsättningsstatus förbättrades avsevärt de 
efterföljande åren. Vidare resultat var också kombinationen av utökad kontroll av 
sökbeteendet och jobbsökaraktiviteter leder fram till ett bättre utfall än enbart utökad kontroll. 
Intensifierade förmedlingsinsatser visade sig vara en effektiv strategi vilket tyder på att 
ungdomar inte har några effekter av kombinationen av ökad kontroll och jobbsökaraktiviteter. 
Detta då ungdomar redan var en prioriterad grupp som Arbetsförmedlingen arbetade med 
samt att ungdomarna har relativt korta tider gällande arbetssökandet.  

Anna Angelin (2009) forskare vid Lunds universitet menar i sin avhandling ”Den dubbla 
vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga 
vuxna” att den som idag är ung och arbetssökande löper stor risk att vara utestängd från 
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samhället även i framtiden. Ung och arbetssökande riskerar att bli gammal och arbetssökande. 
Angelin har studerat ungdomar som varit långtidsarbetslösa födda mellan 1973-1977 under 
1990-talskrisen och genomfört en uppföljning 10 år senare av hur deras liv ser ut. Resultatet 
visade att en stor del av de är fortsatt arbetssökande idag. Vidare menar Angelin, att risken är 
6-7 gånger större för en person som är marginaliserad i 20-års åldern att fortsatt vara det 
senare i livet, jämfört med en jämnårig arbetare. I avhandlingen menar Angelin vidare att 
fattigdomen är större bland de som inte avslutat sin gymnasieutbildning vilket leder till ett 
problem i form av högre påfrestning för de personer som under lång tid måste leva med 
begränsade resurser. Dessa personer får det allt svårare att komma ur den ekonomiska 
situationen jämfört med andra ungdomar som kan få ekonomiskt stöd hemifrån med att bland 
annat bekosta körkort och hjälpa med räkningar. 

Saila Piippola (2010) menar i sin artikel ”Arbetslinjen – social trygghet eller risk? att de som 
flyttar från Norrbotten i stor utsträckning är ungdomar. De flyttar ofta till storstadsregioner 
där utbudet av utbildningar och arbeten är större, likaså möjligheten att pendla till och från 
olika arbetsmarknader. De flyttar sällan ensamma utan flyttar ofta tillsammans med någon 
eller till någon som de känner som flyttat. Vidare menar Piippola i sin slutsats att den 
förstärkta arbetslinjen har ett storstadsperspektiv. Detta då infrastrukturen utgör en viktig del i 
rörligheten för att kunna pendla till och från olika arbetsmarknader samt för att kunna 
bibehålla sitt sociala nätverk. I Norrbotten utgörs stora delar av inlandet av glesbygd och 
avstånden är geografiskt sett långa. Detta kombinerat med en inte lika fullt utvecklad 
infrastruktur i jämförelse med södra Sverige försvårar pendling till och från arbetet. Personer 
som är högutbildade och högavlönade har möjligheter att kunna röra på sig och pendla 
samtidigt som de genom detta bibehåller sitt sociala nätverk på hemorten. Detta medför att 
arbetslinjen genererar ökade skillnader mellan högutbildade och lågutbildade men också 
mellan de som har arbete och de arbetssökande. 

Sett ur hälsosynpunkt är en av de viktigaste faktorerna för ungdomar att kunna etablera sig på 
arbetsmarknaden. Detta är något som Ieva Reine (2009) påvisar genom sin avhandling ”Från 
ung till vuxen: en genusteoretisk analys av arbetslöshetens folkhälsokonsekvenser”. I 
avhandlingen studerades 1083 elever vilka gick årskurs nio 1981 i Luleå kommun. Samtliga 
elever följdes i 14 år där deltagarfrekvenser var 96,4 procent. Reine visade att ett samband 
mellan psykiska symtom och långtidsarbetslöshet var starkare hos de unga än bland de vuxna. 
Resultatet visade vidare att ungdomar mellan 18-21 år är i högre grad utsatta för sämre hälsa 
och hälsovanor till följd av svårigheterna med att komma ut på arbetsmarknaden. 
 
En liknande studie har genomförts av Ann Hammarström (2002) som genom sin rapport 
”Ungdomsarbetslöshetens konsekvenser för folkhälsa och social anpassning” menar att 
arbetslöshet i ett tidigt skede hos ungdomar medför en allvarlig framtida risk för både nedsatt 
hälsa och ogynnsamt hälsobeteende. Genom att skapa arbeten vilka är meningsfulla för 
ungdomarna kan det både minska uppkomsten av besvär som arbetslösheten för med sig men 
också fungera som en rehabilitering av ungdomarna. Studien visade även ett samband med att 
de psykiska besvären var allt fler ju längre tid som arbetslös personerna hade varit.  
Ungdomarnas ökade hälsorisker består av bland annat sexuellt risktagande, ökad 
alkoholkonsumtion och ökat drogmissbruk. 
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Mycket av den tidigare forskningen som finns på området gällande långtidsarbetslösa 
ungdomar handlar om social exkludering, hälsoeffekter som arbetslösheten för med sig, 
svårigheterna med att få ett arbete samt risken med att ungdomarna även förblir arbetslösa 
som vuxna. Piippola (2003) har i sin doktorsavhandling ”Gränsvandrare positionerar sig på 
arbetsmarknaden” studerat vilket handlingsutrymme män och kvinnor har då deras utbildning 
och erfarenhet som de erbjuder inte är efterfrågad på arbetsmarknaden (www.ltu.se). Det jag 
saknar och inte har funnit är hur ungdomarna själva upplever sin arbetslösa situation, vilka 
möjligheter, begränsningar och förutsättningar de upplever sig ha i att försöka komma ur sin 
arbetslöshet samt hur de upplever den ekonomiska situationen. 

Ur detta växte mitt intresse fram att undersöka fenomenet ur de långtidsarbetslösa 
ungdomarnas perspektiv, detta då ungdomarna utgör samhällets framtid. En ytterligare faktor 
till mitt val av studieområde är det faktum att jag i mitten på februari påbörjade min 
anställning som handläggare på Arbetsförmedlingen. Genom mitt dagliga arbete, där jag 
träffar långtidsarbetslösa ungdomar, växte mitt intresse för fenomenet ännu mer och ville 
utifrån dessa möten studera deras upplevelser och förhållningssätt till sin situation som 
långtidsarbetslösa i dagens samhälle. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilka möjligheter och 
förutsättningar ungdomarna har att ta sig ur sin arbetslöshet samt hur de handlar för att få ett 
arbete. Detta med avsikt att få fördjupade kunskaper kring långtidsarbetslösa ungdomars 
situation med hjälp av begreppen delaktighet och påverkan, samarbetet med 
Arbetsförmedlingen samt den ekonomiska situationen, detta för att få en bättre förståelse av 
de långtidsarbetslösa ungdomarnas situation. 

Jag har valt att utgå från tre frågeställningar för att kunna besvara mitt syfte, dessa 
frågeställningar är: 

• Vilka möjligheter och begränsningar upplever sig de långtidsarbetslösa ungdomarna 
ha i att kunna påverka sin situation och få ett jobb?  

• Hur upplever de långtidsarbetslösa ungdomarna samarbetet med Arbetsförmedlingen? 
• Hur löser de långtidsarbetslösa ungdomarna sin ekonomiska situation? 

 
1.5 Disposition 

Efter inledningen behandlas Arbetsförmedlingen, jakten på arbetskraften samt 
Arbetsförmedlingens ungdomsarbete. Vidare belyser studien ungdomsarbetslösheten i Sverige 
men även ur ett internationellt perspektiv, detta för att påvisa problematiken som råder i 
området världen över. I efterföljande kapitel redovisas den teoretiska referensram som ligger 
till grund för studien. Vidare behandlas metoden som har använts i studien samt en 
metoddiskussion. Empirin redovisas i resultatavsnittet utifrån den tidigare forskningen samt 
den teoretiska referensramen. I avslutande avsnitt presenteras en diskussion utifrån de 
frågeställningar som varit vägledande i studien, diskussionen fokuserar på faktorer kring 
långtidsarbetslösa ungdomar i relation till teorin samt förslag till vidare studier.  
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2. Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som har i uppdrag att sammanföra de som är 
arbetssökande tillsammans med de som söker arbetskraft. Under 40-talet bildades statens 
arbetsmarknadskommission som det verkställande organet för arbetsmarknadspolitiska 
insatser, i syfte att trygga folkförsörjningen under kriget.  Arbetsmarknadsverket skapades den 
1 januari 1948 med avsikt att omsätta den statliga arbetsmarknadspolitiken i hela landet. Från 
50-talet och framåt utvecklades och förändrades myndigheten i takt med 
samhällsutvecklingen där nya lagar skulle följas, institut inrättades och distriktskontor 
bildades. Arbetsförmedlingen ersatte det tidigare Arbetsmarknadsverket den 1 januari 2008 
och är idag Sveriges största förmedlare av arbeten. 

Den formulerade instruktion som Arbetsförmedlingen får i uppdrag av riksdag och regering 
uppger ansvaret för den offentliga förmedlingen av arbete och dess arbetsmarknadspolitiska 
verksamhet. Arbetsförmedlingen verkar för att förbättra arbetsmarknaden där de övergripande 
målen består av bland annat att: 

• Effektivt sammanföra arbetssökande med de som söker nya medarbetare. 
• Prioritera personer som är avlägsna från arbetsmarknaden. 
• Ansvara för nyanlända invandrare genom en främjande, snabb och effektiv etablering 

på arbetsmarknaden. 

I uppdraget ingår även arbetslivsinriktad rehabilitering vilket innebär att verksamheten ska 
medverka till att fler personer som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser ska återgå 
i arbete. För att effektivisera insatserna för verksamhetens kunder förutsätts ett samarbete med 
andra organisationer, myndigheter, kommuner och företag. Samarbetsformerna ser olika ut 
men frågor som är särskilt viktiga för samarbetet handlar om arbetslivets 
kompetensförsörjning, integration och rehabilitering. Inom rehabiliteringsområdet sker 
samarbetet med tillexempel Försäkringskassan och sjukvården.  

Verksamheten tillhandahåller även förberedande och yrkesinriktade 
arbetsmarknadsutbildningar i syfte att underlätta för personer som söker arbete, att få och 
behålla ett jobb, även att hindra att brist på arbetskraft på arbetsmarknaden ska uppstå. 
Arbetsförmedlingens kundkrets består av både arbetssökande och arbetsgivare, där samtliga 
tjänster är avgiftsfria.  

Att ta del av Arbetsförmedlingens tjänster och service ska vara lätt, därför finns tillexempel en 
introduktionsfilm på hemsidan som bland annat visar hur arbetssökning går till, där 
information om studier finns och hur inskrivning till Arbetsförmedlingen går till. 
Introduktionsfilmen finns tillgänglig på flertalet olika språk och den går också att få i 
textversion. Även en chatt finns tillgänglig på hemsidan för både arbetssökande och 
arbetsgivare där dem direkt kan ställa sina frågor till en arbetsförmedlare. Arbetsförmedlingen 
finns även på Facebook. På den centrala sidan återfinns information om kommande aktiviteter 
och nyheter men där frågor av allmän karaktär också besvaras (www.arbetsformedlingen.se). 
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2.1 Jakten på arbetskraften 

I ”Jakten på super-arbetskraften”, (2009) en rapport som TCO tagit fram, framgår att mellan 
perioden 1970-1989 existerade knappt långtidsarbetslöshet som fenomen i Sverige men 1990-
talets finanskris ledde att andelen långtidsarbetslösa ökade markant. Det följande decenniet 
sjönk siffrorna något men har sedan dess inte gått tillbaka till tidigare låga nivåer. Utifrån 
rapporten genomförde SCB en undersökning åt TCO i vilken SCB ställde ett visst antal frågor 
till personal vid arbetsplatser i Sverige. Undersökningen syftade till att granska de personer 
som tar rekryteringsbeslut, hur dessa beslut tas samt hur de ser på en individs bakgrund vid en 
nyrekrytering. Tillfrågade personer var exempelvis befattningshavare som chefer, 
verksamhetschefer och personalrekryterare. Ungefär 2600 arbetsställen fick ta del av studien, 
både inom den privata- och offentliga sektorn, och det var 1885 som besvarade enkäten. I 
studien ingick åtta olika kategorier frågor och långtidsarbetslösa var en av dessa kategorier. 
Undersökningen resulterade i att cirka 50 procent av cheferna var ganska eller mycket negativt 
inställda till att nyrekrytera en person som varit långtidsarbetslös. Endast 12 procent av 
tillfrågade personer var ganska eller mycket positiv att rekrytera långtidsarbetslösa (Mörtvik 
och Rautio, 2009). Genom studien framkom att en betydande försämring skett av A-kassan, 
detta genom höjda avgifter och sänkt ersättning. Forskare väl insatta i området har varnat för 
de sociala konsekvenserna och ifrågasätter istället reformerna vilka har skett i 
trygghetsförsäkringen, de menar att individer som befinner sig långt bort från 
arbetsmarknaden, exempelvis långtidsarbetslösa, har ökat på grund av detta. Kommunernas 
ökade kostnader för bland annat ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) är något som visar 
på detta. Sedan finanskrisen på 1990-talet har antalet okvalificerade arbeten minskat, vilket är 
något som har lett till konsekvenser för långtidsarbetslösa. Den snabba tekniska utvecklingen 
och ökade krav genom den globala ekonomin på riskminimering och höga produktionsmål är 
faktorer som är bakomliggande till detta. Särskilt påtagligt är arbetsgivarnas ökade 
kvalifikationskrav som konsekvens för de personer som endast har grundskola som högsta 
utbildningsnivå (ibid). 

2.2 Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar 

En viktig del av Arbetsförmedlingens arbete är att motverka den höga arbetslösheten bland 
ungdomar och korta ner ungdomarnas arbetslöshetstid. För att underlätta etableringen på 
arbetsmarknaden erbjuder Arbetsförmedlingen särskilda insatser och program för ungdomar. 
Den aktuella typen av insatser eller program bestäms utifrån det behov den unga har för att 
rustas på bästa sätt inför arbetsmarknaden. Under de första 90 dagarna prövas samtliga 
ungdomar mot den reguljära arbetsmarknaden genom Arbetsförmedlingens ordinarie service. 
Av vikt är att varje ungdom får en individuellt anpassad handlingsplan och matchas mot 
arbetsmarknaden. En jobbcoach är något som ungdomar kan tilldelas under perioden 
”Jobbgarantin för ungdomar”. När en ungdom är tilldelad en jobbcoach och anvisas till 
”Jobbgarantin för ungdomar” slutför denne jobbcoachningen anvisningstiden ut. 
Arbetsförmedlingens egen aktuella statistik visar att av samtliga arbetssökande som blivit 
tilldelade coachning vid en extern leverantör erhöll knappt 31 000 personer arbete, detta med 
eller utan stöd 90 dagar efter att coachningen avslutades. Siffran motsvarar 37 procent av 
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samtliga som varit tilldelad en extern coach mellan 1 september 2009 och mitten av november 
2010 (www.arbetsformedlingen.se).  

Om en arbetssökande har fyllt 20 år och ett besök hos en arbetsgivare bedöms som 
nödvändigt för att denne ska få anställning, kan Arbetsförmedlingen ersätta biljettkostnader i 
form av olika ersättningar, bland annat så kallade respenning och flyttningsbidrag. I 2012 års 
uppdrag för Arbetsförmedlingen betonas insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet, detta 
genom ett verktyg som heter bedömningsstöd. Detta bidrar till att upptäcka arbetssökande som 
riskerar att bli långtidsarbetslösa och vara i behov av tidiga insatser. Folkhögskolesatsningen 
är något som ungdomar mellan 16-18 år kan ta del av. Vidare ska ungdomarna erbjudas tätare 
kontakter med arbetsförmedlare, jobbsökaraktiviteter, coachning och utredning via specialist 
om behov till detta finns. Ungdomar som har fyllt 18 år eller har en funktionsnedsättning 
vilken medför en nedsatt arbetsförmåga kan erbjudas olika programinsatser som bland annat 
arbetsplatsförlagda aktiviteter, arbetsmarknadsutbildning eller subventionerade anställningar. 
För att identifiera vilka av ungdomarna som kan ha behov av tidiga insatser ska 
bedömningsstödet tillsammans med två av nedanstående tre kriterier vara uppfyllda, varav 
ofullständig skogång är ett krav: 

• Har ej fullständigt gymnasiebetyg/ej avslutat gymnasiet/ej avslutat grundskolan 
• Har/haft kontakt med andra myndigheter 
• Misstänkt ohälsa (psykiskt, fysiskt eller missbruk) 

En handlingsplan ska upprättas tillsammans med den arbetssökande inom fem dagar i syfte att 
kunna arbeta vidare utifrån varje enskild arbetssökandes personliga situation och hjälpa denne 
framåt i sitt arbetssökande. 

2.2.1 Jobbgarantin för ungdomar 

Jobbgarantin för ungdomar skiljer sig från andra, liknande arbetsmarknadspolitiska program 
genom att målet inte endast är arbete, utan också att få ungdomar att påbörja eller återgå till 
studier eller annan utbildning. Målgruppen för att bli anvisad till jobbgarantin för ungdomar 
utgörs av en arbetssökande som har fyllt 16 men inte 25 år och: 

• Under en ramperiod om 120 dagar varit arbetssökande sammanlagt under 90 
kalenderdagar och vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen eller ha 
haft ett deltids- alternativt en timanställning och vara berättigad till 
arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsersättning (1997:238) 
(www.notisum.se)  

• Deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet Arbetslivsintroduktion 
• Varit arbetssökande och anmäld på Arbetsförmedlingen och ha dömts till fängelse 

samt beviljats ”vistelse utanför anstalt” enligt 11 kap 1§ Fängelselagen alternativt vara 
villkorligt frigiven men inte uppfyllt ett år av sin prövotid (www.notisum.se). 

De aktiviteter som utförs i Jobbgarantin för ungdomar sker i Arbetsförmedlingens regi eller 
upphandlas. Aktiviteterna ska inledningsvis täcka den enskilde arbetssökandes arbetsutbud 
och rymma fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning samt jobbsökaraktiviteter 
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med coachning. Efter att detta är genomfört kan aktiviteterna kombineras med exempelvis 
arbetspraktik, utbildning eller arbetslivsinriktad rehabilitering. 

2.2.2 Unga jobb 

I samarbete med Arbetsförmedlingen driver Swedbank och Sparbankerna projektet Unga 
jobb. Syftet är att samla det lokala näringslivet till att erbjuda praktikplatser till unga 
arbetssökande. Det lokala och breda engagemanget ligger mellan Arbetsförmedlingen, 
kommunen och näringslivet med mål att ungdomar mellan 18-24 år ska erbjudas möjlighet till 
sina första erfarenheter i arbetslivet för att lättare komma in på den reguljära 
arbetsmarknaden.  Arbetsförmedlingens uppdrag i samarbetet går ut på att leverera så många 
kvalitativa praktikplatser som möjligt genom bankernas kontaktnät och relationer med och till 
näringslivet. Praktikplatserna förmedlas inom ramen för vad som gäller för Jobbgarantin för 
ungdomar. Praktiken pågår under tre månader där den arbetssökande får handledning, 
utbildning och ett arbetsgivarintyg efter att praktiken är avslutad.  
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3. Ungdomsarbetslöshet 

Då studien handlar om ungdomsarbetslöshet har jag valt att nedan presentera en kort 
överblick hur siffrorna sett ut den närmsta tiden. Även ett internationellt perspektiv lyfts fram 
för att påvisa problematiken som råder inom området världen över men också för att påvisa att 
problemet med ungdomsarbetslöshet inte är unikt för Sverige. 

3.1 Nationell ungdomsarbetslöshet 

Enligt Statistiska centralbyråns (2012) mätningar på arbetskraftundersökning uppgavs antalet 
arbetssökande i åldern 15-24 år under februari månad 2012 till 147 000 individer, vilket är 
jämförbart med en arbetslöshet gällande denna grupp på 25,2 procent. 
Ungdomsarbetslösheten som råder i Sverige ligger över snittet för EU där 
ungdomsarbetslösheten är 22,2 procent, nivån överstiger också väsentligt bland andra 
åldersgrupper gällande arbetslösheten. I media har ungdomsarbetslösheten uppmärksammats 
mycket på senare tid, anledningen till detta är den kraftiga ökningen. Under andra kvartalet av 
2008, mitt under högkonjunkturen, uppgick arbetslösheten bland ungdomar till 25,1 procent. 
Orsaker som nämns och anses ligga bakom de höga siffrorna är bland annat höga 
ingångslöner, stel arbetsrätt samt brister i utbildningssystemet (www.ekonomifakta.se).  

Den höga ungdomsarbetslösheten har fått kommuner runt om i Sverige att driva olika projekt 
i syfte att lösa problematiken. I Degerfors har Socialnämnden beslutat att tillsammans med 
Arbetsförmedlingen påbörja ett projekt i september där ungdomarna ska få arbete i sex 
månader i de kommunala förvaltningarna och bolagen (www.nwt.se). 

I Timrå, som har Medelpads näst högsta ungdomsarbetslöshet, har ett projekt kallat 
Framsteget bedrivits, ett samverkansprojekt mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och 
länsstyrelsen. De arbetslösa ungdomarna vilka saknat gymnasiebetyg har erbjudits 
individuellt anpassad hjälp och efter projektets första år hade 13 av 20 ungdomar gått ut i 
arbete eller vidare till studier (www.dagbladet.se).   

3.2 Internationell ungdomsarbetslöshet 

Internationell sett har både finans- och skuldkrisen satt djupa spår på såväl arbetsmarknaden 
och ungdomsarbetslösheten. Särskilt hårt drabbade är Grekland och Spanien där siffrorna från 
2011 visade att ungdomsarbetslösheten låg på 46,6 respektive 49,3 procent för länderna 
(www.ekonomifakta.se). Storbritannien, vars ungdomsarbetslöshet ligger just under Sveriges 
nivå på 22 procent ledde till de uppmärksammade kravallerna under sensommaren 2011. Från 
högerhåll menades att dåligt föräldraskap, uppluckrad moral och en bidragskultur med ett 
undervisningssystem som sällan informerar om individuella skyldigheter låg bakom detta 
medan delar av vänstern istället menade att social ojämlikhet var den bakomliggande faktorn 
till kravallerna. Detta genom att kravallerna ägde rum i de fattigare stadsdelarna där 
ungdomsarbetslösheten var hög (www.newsmill.se). 

Även på internationell nivå har problematiken med ungdomsarbetslösheten uppmärksammats 
där insatser till att motverka detta bedrivs. International Labour Organization menar att 
världen står inför försämrad kris gällande ungdomars sysselsättning där unga människor har 
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tre gånger högre risk att bli arbetslösa än vuxna och över 75 miljoner ungdomar världen över 
söker arbete. ILO varnar för en generation av unga arbetstagare som blir ”ärrad” då de står 
inför en farlig blandning av hög arbetslöshet, otrygga arbeten i utvecklingsländerna samt ökad 
inaktivitet. ILO:s program YEP om ungdomars sysselsättning verkar genom ett globalt 
nätverk bestående av tekniska team vid huvudkontoret i Genéve och genom mer än 60 kontor 
världen över. Programmet ger stöd till länder att utveckla samordnade och sammanhängande 
insatser gällande ungdomarnas sysselsättning. Det integrerade tillvägagångssättet kombinerar 
makroekonomisk politik och riktade åtgärder som ska motverka efterfrågan och tillgång på 
arbetskraft likväl som mängden och kvalitén på sysselsättningen (www.ilo.org). 
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4. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer de teorier och begrepp att presenteras som ligger till grund för studiens 
analys. Esaiasson et al. (2009) menar att det finns två typer av aktiviteter som är 
teoriutvecklande. Den första syftar till att hitta förklaringsfaktorer och den andra syftar till att 
föreslå kompletterande förklaringsfaktorer, dessa faktorer kan vägleda de empiriskt baserade 
teoriutvecklande studierna. Då jag vill åt respondenternas upplevelser av 
långtidsarbetslösheten menar Esaiasson et al. (2009) vidare att det är bättre att samla in så 
mycket information som möjligt om ett litet antal fall än att samla in mindre information om 
många fall. Därför har jag valt att utgå från ett flertal olika teorier för att kunna genomföra en 
så djup analys och förankring av respondenternas upplevda långtidsarbetslöshet som möjligt. 

4.1 Arbetets sociala betydelse 
 
Giddens (2007) menar att arbete upptar en större del i livet än någon annan jämförbar 
verksamhet men att det också rymmer mer än bara slit. Han menar vidare att människor 
annars inte skulle bli så vilsna i tillvaron som om de skulle drabbas av arbetslöshet. I dagens 
moderna samhälle har arbetet en viktig betydelse för individers självkänsla, detta genom det 
faktum att arbetet har en strukturerande och stabiliserande faktor hos människor även om 
arbetsuppgifterna är enformiga och arbetsvillkoren dåliga. Arbetet medför ett flertal 
egenskaper som är av relevans, bland annat inkomst, aktivitetsnivå, tidsmässig struktur, 
personlig identitet och sociala kontakter. Inkomsten är det viktigaste medlet för att människor 
ska kunna uppfylla sina olika behov och utan en inkomst ökar svårigheten med att 
tillfredsställa de behov som finns i vardagen. Aktivitetsnivån medför ett utövande av olika 
färdigheter och ger tillvaron en struktur, något som den tidsmässiga strukturen också medför 
genom att människor tenderar att organisera sitt liv utifrån arbetet. Den tidsmässiga strukturen 
bidrar också med en känsla av inriktning och ordning i vardagen hos människor som arbetar, 
de som istället är arbetssökande upplever avsaknaden av den tidsmässiga strukturen som ett 
av de svåraste problemen och kan bli apatiska gällande tiden. Arbetet medför även en känsla 
av stabil social identitet vilken är viktig för den personliga identiteten. Känslan är ofta 
kopplad till den ekonomiska situationen som arbetet kan bidra med för hushållet och familjen. 
De sociala kontakternas betydelse genom arbete rymmer möjligheten till att få bekanta och 
vänner och tillsammans med dessa delta i olika aktiviteter, vid arbetslöshet tenderar många av 
dessa sociala kontakter att upphöra. Utifrån dessa faktorer kan också förståelsen öka till varför 
arbetssökande får en annan syn på sig själva och sitt eget värde (ibid).   
 

4.2 Nyfattigdom, individualisering, massarbetslöshet 

Ulrich Beck (2005) menar att klyftan mellan de rika och fattiga, de som har arbete och de 
arbetssökande leder till en ökad polarisering, vilket i sin tur leder till ökade sociala orättvisor 
och utanförskap som kan bidra till i ett förstärkt klassamhälle. Vidare menar Beck (2005) att 
de sociala klyftorna genom massarbetslöshet och nyfattigdom ökar i en skrämmande 
omfattning. Inkomsterna för tjänstemän, arbetare och pensionärer följer den genomsnittliga 
utvecklingen, dock finns vissa gradskillnader. Däremot pekar siffrorna neråt för personer som 
får arbetslöshetsunderstöd eller socialhjälp. Beck (2005) menar att individualiseringen 
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förklarar denna nyfattigdom, detta genom att de individer som drabbas idag, är tvingade att 
klara av saker på egen hand, de måste hjälpa sig själva och står ensamma. Detta till skillnad 
från förr, då arbetslösheten var ett kollektivt öde för människorna som befann sig i samma 
klasstillhörighet till vilken de hade förklaringar på och kunde försvara och hjälpa mot. I 
dagens, allt mer klasslösa samt individualiserade samhälle, har det gemensamma ödet 
förvandlats till ett personligt öde. Dagens samhälle kan, enligt Beck (2005), delas in i två 
olika grupper vilka är den krympande gruppen och den växande gruppen. Den allt krympande 
gruppen innefattar personer som har ett arbete och den allt växande gruppen innefattar de 
personer som är utan arbete.  Den ökade risken med att bli arbetslös ökar allt mer för personer 
som inte har någon eller liten utbildningsbakgrund, kvinnor, invandrare och ungdomar. Därför 
blir en persons anställningstid allt mer avgörande, vilket är något som också kan förklara den 
höga ungdomsarbetslösheten. Anställningstiden för en person väger inte lika tungt som risken 
att bli arbetslös, som om en person ofta byter arbetsplats eller om denne varit arbetslös 
tidigare. Arbetslösheten kan missbedömas som någonting temporärt, efter upprepade, 
misslyckade försök förvandlas dock detta till något permanent. Detta medför att personens 
misslyckande med att erhålla ett arbete också blir dennes egenskap, individen känner sig 
istället värdelös varpå självförtroendet också minskar (Beck, 2005).  

4.3 Krav- och kontroll modellen 

Robert Karasek och Töres Theorell har utvecklat krav- och kontrollmodellen som består av 
huvudvariablerna krav och egenkontroll. Utöver krav och kontroll tar även Karasek och 
Theorell upp socialt stöd som en variabel, med socialt stöd menar de en övergripande 
hjälpsam social interaktion (Karasek och Theorell 1990). Vidare menar Karasek och Theorell 
(1990) att egenkontroll över en situation kommer att minska en persons stress men öka 
lärandet, medan ökade arbetskrav ökar både lärandet och stressen. Kraven som är förknippade 
med brist på egenkontroll är inte förknippade med ett ökat lärande och är således inta positiva 
utmaningar. Den tredje variabeln i modellen är stöd, vilket innebär de sammanlagda nivåerna 
av hjälpsamma sociala samspel som finns på i en situation, tillexempel från handläggare. 
Socialt stöd kan i första hand fungera som en buffert mellan psykologiska faktorer i en 
persons arbetssökande och skadlig hälsa. Socialt stöd kan också underlätta vid aktiva 
copingmönster som inte bara påverkar hälsan grundligt genom andrahands effekter men som 
även kan inverka på ett produktivt beteende (Yli 2011, sid. 11). 

4.3.1 Huvudtyper av miljöer 

Karasek och Theorell (1990) menar att genom att kombinera de tre variablerna krav, kontroll 
och stöd uppkommer fyra olika huvudtyper av miljöer vilka är spända, aktiva, avspända och 
passiva. Förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll i en situation är enligt 
modellen avgörande om personer känner positiv eller negativ stress (Yli 2011, sid. 12). De 
olika miljöerna som uppstår genom variabelkombinationen i modellen är i relation till hur en 
person upplever sin egen situation som denne befinner sig, tillexempel på arbetet, att vara 
arbetslös eller på fritiden. Modellen kan tillämpas på olika situationer för att framhäva hur 
miljön i den preciserade situationen upplevs.  
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De så kallade spända miljöerna uppstår i kombination av höga krav, låg egenkontroll och lågt 
stöd vilket medför en risk för sämre psykosocial miljö och skapar en negativ spänning som på 
sikt kan leda till psykisk eller fysisk ohälsa (Karasek och Theorell 1990). Vidare menar 
Karasek och Theorell (1990) att när en högre kvot av effektivitet införs i en situation övergår 
responsen från själva uppryckningen i situationen till en psykisk belastning, vilket på lång sikt 
kan leda till stressrelaterade sjukdomar så som hjärtsjukdomar. Inom de spända miljöerna 
finns också de flesta reaktionerna på trötthet, ångest, depression och fysisk sjukdom (ibid). En 
spänd miljö kan beskrivas då höga krav ställs på en person medan denne upplever sig ha låg 
egenkontroll och lågt stöd. 

De aktiva miljöerna uppstår ur relationen av att personer har både höga krav och hög 
egenkontroll. Detta är något som upplevs positivt och kan medföra en ökad motivation och 
personlig utveckling men som även underlättar tillväxt och inlärning. Desto högre kontroll 
personer har desto högre krav klarar de av utan att påverkas negativt (Karasek och Theorell 
1990). Vidare menar Karasek och Theorell (1990) att mycket av den energi som uppkommer 
ur de aktiva miljöerna omvandlar stressfaktorer till åtgärder som är effektiva vid 
problemlösning. Omvandlingen av energi till handling är också en nödvändig förutsättning för 
en effektiv inlärningsprocess. Genom att personer ges friheten att själv bestämma vad eller 
vilken som är den mest effektiva åtgärden för att svara på stressfaktorer kan den enskilda 
personen testa effekten av det valda tillvägagångssättet och stärka den om den har fungerat 
eller ändra på den om den inte har fungerat (ibid).  

Genom kombinationen av låga krav i en situation i relation till hög egenkontroll uppstår de 
avspända miljöerna vilket leder till en avslappnad situation med en lägre stressnivå, något 
som kan medföra att personer inte får några utmaningar i sin situation trots att de besitter den 
kunskap som krävs för att kunna utföra det. Inom de avspända miljöerna förutsägs en lägre 
nivå av hälsorisker, detta för att personerna har möjlighet att genom egenkontrollen använda 
kunskapen på ett optimalt sätt vilket leder till en minskad stresspåverkan. Personerna 
inspireras inte till ett ökat lärande genom att utmaningar inom dessa typer av miljöer saknas 
(ibid).  

Vid passiva miljöer kan både motivation och produktivitet minska på lång sikt genom att 
personer har låga krav och låg kontroll. En minskad förmåga, brist på utmaningar och en 
minskad personlig utveckling leder till en omotiverad situation, något som i sin tur resulterar i 
ett psykosocialt situationsproblem. Inom de passiva miljöerna finns även en risk för negativ 
inlärning, detta genom att kunskap och färdigheter som tidigare är anskaffade gradvis går 
förlorade (ibid). 
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5. Figur 1: Krav- kontroll- och stöd modellen (Theorell, 2006). 

Karasek och Theorell (1990) menar att samtliga nivåer gällande krav och egenkontroll bildar 
tillsammans olika fattningslägen som beskrivs genom två diagonaler vilka är 
aktivitetsdiagonalen och spänningsdiagonalen. Att gå från passiva miljöer till aktiva miljöer 
visar aktivitetsdiagonalen medan spänningsdiagonalen går från de avspända till de spända 
miljöerna. Aktivitetsdiagonalen innebär att kraven och egenkontrollen ökar vilket kan leda till 
att lärande och motivation ökar men även utvecklingen av nya beteendemönster. 
Spänningsdiagonalen innebär att kraven ökar medan egenkontrollen minskar vilket i sin tur 
kan leda till en ökad stress. Fokus hamnar på att försöka hantera stressen som uppkommer 
istället för att lägga den på produktionen eftersom att den minskade egenkontrollen inte når 
upp till de ökade kraven. Som modellen visar är ”ideal”-miljöer av låga krav, hög 
egenkontroll, och ett bra stöd att föredra framför det ”iso-spända”-miljöer där höga krav, låg 
egenkontroll och ett litet stöd finns (Yli 2011, sid. 13).  

4.4 Kontroll och stress 

Något som är mycket grundläggande är ungdomars möjlighet är att kunna utöva kontroll över 
sin egen situation. Att utöva kontroll över sin egen situation innebär att kunna ta ledarskap 
över sina vardagssituationer, klaras detta av kan även de flesta oväntade framtida situationer 
klaras av (Theorell, 2003).  Utövandet av kontroll och stress är nära sammankopplade, något 
Angelöw (2009) menar då stress kan indelas i stressorer och stressreaktioner. Stressorer är de 
faktorer som orsakar stress medan stressreaktioner är de upplevda symptomen. 
Socialpsykologisk arbetslivsforskning har under senare år studerat sambanden mellan 
egenkontroll och stress. Studier visar att egenkontrollen fungerar som ett skydd mot stressens 
skadeverkningar, och påverkansmöjligheten till den egna situationen gör att välbefinnandet 
höjs och olusten minskas. De negativa konsekvensernas stressfaktorer kan minskas genom 
kunskapen om att möjligheten till egenkontroll finns. De som drabbas av ohälsosamma 
stressreaktioner, som tillexempel utmattning och trötthet, kan undvika detta genom att 
tillämpa kontroll över sina mål, behov och intressen. Ur stressynpunkt blir verkan större 
eftersom ju viktigare mål, behov och intressen är desto viktigare blir möjligheten till kontroll. 
Genom att angripa de faktorer som orsakar stress och genom att dämpa stressens 
biverkningar, kan stressen hanteras. En viktig del i att behärska stress är att kunna känna igen 
och kartlägga inre och yttre faktorer i situationer som skapar stress. Även att känna igen, 
analysera och påverka sin egen stressituation (Yli 2011, sid. 13-14). 
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4.5 Ekonomi – skam modellen 

Mycket av 1930-talets arbetslöshetsforskning fokuserade på ekonomiska svårigheter och 
resulterade i att arbetslösheten orsakade fattigdom vilket också var den främsta orsaken till 
både sociala- och emotionella problem. De arbetssökande blev marginaliserade från sociala 
sammanhang vilket medförde ett sämre psykiskt välbefinnande, något som det också finns 
tecken på kring dagens arbetslöshet (Jönsson och Starrin, 2000). Ekonomi- skam modellen 
utvecklades i mitten av 1990-talet av socialforskaren professor Bengt Starrin och hans 
kollegor på Karlstad Universitet. Modellen bygger på två teoretiska traditioner vilka är 
sammankopplade där hypotesen till modellen är: 

”…ju svårare den ekonomiska situationen är under arbetslösheten desto allvarligare 
blir de sociala och hälsomässiga följderna…” 

    (Starrin et al. 1996, sid. 98)  

Ekonomi- skam modellen knyter betydelse vid det som i omväxlande grad kan gå förlorat vid 
arbetslöshet. Detta utgörs av inkomster i form av lön samt social prestige i from av status och 
aktning. Modellens ekonomiska sida uppmärksammar den betydelse som lönen har och utgörs 
av det värde som pengar har för uppbyggande av att stabilisera och bibehålla en viss 
levnadsstandard. Forskning om arbetslöshetens ekonomiska synpunkt visar att ju svårare den 
ekonomiska situationen är under tiden som en person är arbetssökande, desto större är risken 
för individen att drabbas av någon form av ohälsa. Den sociala prestigen i modellen handlar 
om det eventuellt skamfyllda med att vara arbetssökande. Det faktum att ett lönearbete som 
genererar en inkomst också bidrar till en omväxlande grad av status, prestige och aktning. 
Den arbetssökandes självbild ifrågasätts i situationer då individen möter andra människor, 
auktoriteter och välfärdsinstitutioner. Detta då individens känslor kan handla om skam, vrede, 
ilska och nedstämdhet. Skam kan liknas med mindrevärdighetens och underlägsenhetens 
känsla vilken väcks hos en individ när denne plötsligt blir medveten om en svaghet som denne 
blivit tilldelad till det egna jaget, en förväntan som individen inte kan leva upp till eller ett mål 
som inte uppfyllts. Detta medför att stoltheten eller självbilden hos individen påverkas 
negativt (Jönsson och Starrin, 2000). 
 

4.6 Sammanfattande teorier och begrepp 

De mest centrala teorierna som jag använt och haft som stöd till min analys i studien inför 
resultatet är Giddens (2007) som innefattar arbetets sociala betydelse för människan. Han 
menar att arbetet medför ett flertal olika egenskaper som är av relevans för människan, bland 
annat inkomst, aktivitetsnivå, tidsmässig struktur och sociala kontakter. Becks (2005) teori 
om nyfattigdom, individualisering och massarbetslöshet är också av huvudsak i min studie. 
Beck menar att dagens samhälle kan delas in i två grupper, de personer som har ett arbete och 
de personer som är utan arbete. Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell har 
använts för att redogöra för de olika miljöerna som ungdomarna upplever genom sin 
arbetslöshet utifrån begreppen krav, egenkontroll och stöd. Även sambandet mellan kontroll 
och stress lyfts fram i studien utifrån Theorells (2003) samt Angelöws (2009) teorier. Starrins 
(1996) ekonomi- skam modell har också sin plats i analysstödet där han menar att de 
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arbetslösa människornas självbild ifrågasätts i situationer då de möter andra människor. Detta 
genom att den arbetslösas känslor kan handla om ska, vrede, ilska och nedstämdhet.  
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5. Metod 

Jag presenterade mitt förslag för chefen för den lokala Arbetsförmedlingen gällande mitt 
intresse att studera långtidsarbetslösa ungdomar, vilket denne visade ett intresse för. Ett möte 
bokades in på Arbetsförmedlingen med chefen för att diskutera olika förslag och bolla idéer 
tills jag hade konkretiserat det färdiga syftet och frågeställningarna som ligger till grund för 
studien.  

Att välja metod som källa till den kunskap som ska införskaffas utgörs av valet mellan 
kvalitativ och kvantitativ metod. En av den kvalitativa metodens huvudfrågor har sedan dess 
begynnelse varit en förståelse kring det sociala livets grundläggande former. Att förstå dess 
innebörd har varit av betydelse medan antalet frågor fick betydelse först senare. Den 
kvalitativa metodens huvudargument utgörs av förståelse, upptäckt, validitet och nyfikenhet 
medan den kvantitativa metoden utgörs av huvudargument som reproducerbarhet, 
kumulativitet och tillgång till redan färdiga och angivna metodregler (Starrin et al. 2008). 
Metodologiska frågor utgörs av principer för både begrepps- och teorikonstruktion, 
tillvägagångssätt, datainsamling och bearbetning och tolkning av det insamlade 
datamaterialet. Forskaren måste utifrån detta ställa sig själv frågor gällande metodvalet och 
vilken typ av kunskap och verklighetsbeskrivning de valda metoderna för datainsamling kan 
ge och om några kunskapsmässiga begränsningar finns avseende valet (Korsnes 2007). 
Utifrån detta valde jag att genomföra studien med hjälp av den kvalitativa metoden. 

Genom ett kvalitativt förfarande förflyttas intresset mot att studera de långtidsarbetslösa 
ungdomarnas upplevelser och tolkningar av sin egen situation och samarbetet med 
Arbetsförmedlingen. Sekundär data, i form av statistik, har också använts i studien för att 
belysa skillnader i ungdomsarbetslösheten. Den kvalitativa metoden är inriktad på 
individnivå, vilket innebär att studien koncentrerar sig på hur ungdomarna tolkar och formar 
sin egen verklighet istället för att studera den objektiva verkligheten och hur den ser ut. Det 
betydelsefulla inom den kvalitativa metoden är människan i samspel med andra människor 
där datainsamlingen syftar till att studera hur ungdomarna upplever, tolkar och strukturerar en 
omslutande verklighet (Backman, 2010). Detta avgjorde mitt metodval då det är de 
långtidsarbetslösa ungdomarnas upplevelser, tolkningar och förhållningssätt som jag ville 
studera och komma åt. 

Miles och Huberman (1994) menar att den kvalitativa metoden består av en intensiv och 
långvarig kontakt med en livssituation eller ett fält. Situationerna är vanligen normala eller 
alldagliga sådana, speglade av vardagen för grupper, organisationer och individer. Att få en 
helhetssyn av sammanhanget som studeras samt dess arrangemang, logik, outtalade och 
uttalade regler, är forskarens roll. En huvudsaklig uppgift är att beskriva hur människor i vissa 
omgivningar kommit att agera, förstå, redogöra för och hur i övrigt sköta sin vardag. Genom 
Miles och Hubemans (1994) beskrivning genomfördes en fallstudie som syftade till att 
studera en mindre del av en större kontext som är representativ för verkligheten (Ejvegård, 
2009). Detta genomfördes med hjälp av enskilda intervjuer med långtidsarbetslösa ungdomar, 
där jag sökte efter ungdomarnas upplevelser kring möjligheter, begränsningar, samarbete samt 
den ekonomiska situationen. 
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5.1 Urval 

Valet av att studera ungdomsarbetslösheten på en mindre ort baseras dels på den generellt 
höga arbetslösheten bland ungdomar i landet som råder men också av dess belägenhet samt 
tidsmässiga aspekter. Sett till den tidsmässiga aspekten styrdes urvalet för uppsatsen till en 
kommun i Norrbotten, detta då avståndet minskar och gör situationen mer lättåtkomlig att 
studera samt gällande datainsamlingen. Vad gäller urvalet av ungdomarna till studien hade jag 
hjälp av den lokala Arbetsförmedlingens ungdomshandläggare vilka gav mig förslag på 
personer att kontakta. Urvalen av respondenterna baserades slumpmässigt genom den ordning 
som de var representerade på listan över förslag då vissa personer svarande och andra inte. 
Esaiasson et al. (2009) menar att slumpmässiga urval medför en kvalitet av att i mindre 
format bidra till en skäligen bra avbildning av helheten som studeras. De menar vidare att en 
större säkerhet finns genom att det som avser ungdomarna i studien också avses för övriga 
personer i en likadan situation, vilket de menar är att föredra hellre än icke slumpmässiga 
urval då återgivningen i mindre skala ofta blir bättre.  

Jag ville att i ett så tidigt skede som möjligt informera ungdomarna om de forskningsetiska 
kraven i syfte att vara tydlig och för att informera berörda om innebörden till studien. Detta 
medförde att jag i ett tidigt skede också valde att informera och presentera samtliga 
respondenter gällande de fyra grundläggande individskyddskraven, vilket grundar sig på två 
faktorer. Genom intervjuinformationen (se bilaga 1) som skickades via mail till ungdomarna 
beskrev jag de fyra grundläggande individskyddskraven som är informationskravet, 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 
för att ungdomarna till studien så snart som möjligt skulle få veta min etiska ståndpunkt. 
Likaså vad studien skulle komma att innebära för samtliga personer. Bland annat 
informerades ungdomarna om syftet med studien samt deras egen rätt att själv bestämma över 
sin medverkan likväl som deras rätt att avbryta densamma när som helst under studiens gång 
och att den i så fall redan insamlade datan från berörda intervjupersoner inte fick användas i 
studien. Vidare informerade jag samtliga om att ungdomarna skulle ges konfidentialitet, att 
den insamlade datan inte skulle delges någon och att materialet endast skulle användas i 
studiesyfte och förvaras på ett sådant sätt där endast jag har tillgång till det (Ejvegård 2009). 
Valet av den tidiga och tydliga etiska ståndpunkten var för att ungdomarna skulle få 
information om att deras delaktighet i studien skulle behandlas enligt konfidentialitetskravet. 
Den andra faktorn av att delge den etiska informationen i ett tidigt skede bestod av att den 
kunde bidra till att skapa en trygghetskänsla hos ungdomarna redan långt innan 
intervjutillfällena då informationen förklarade att ingen av de skulle riskera att hängas ut i 
uppsatsen eller på annat sätt riskera sin identitet på Arbetsförmedlingen genom sina 
synpunkter eller åsikter, utan att de skulle förbli konfidentiella. Då arbetet på 
Arbetsförmedlingen sker i enlighet med Personuppgiftslagen var ungdomarnas anonymitet av 
största vikt för mig. Detta medförde att jag tydligt förklarade att deras samtycke till att 
medverka i studien måste vara frivilligt och informerat. Detta innebär att samtliga 
respondenter fick information om hur uppgifterna i studien skulle behandlas (www.epn.se). 
Intervjupersonernas medverkan baserades således på frivillig basis efter förfrågan genom det 
slumpmässiga urvalet. 
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Esaiasson et al. (2009) menar att en respondentundersökning utgörs av det faktum att 
respondenter används genom att deras upplevelser och förhållningssätt är det som studeras 
men även respondenternas åsikter och synpunkter kring det studerade ämnet. Vidare menar 
Esaiasson et al. (2009) att någon i redan förväg bestämd gräns för givet antal respondenter 
och intervjuer inte förekommer utan menar att datainsamlingen slutar då det undersökta 
fenomenet på ett källkritiskt och trovärdigt sätt kan fastslås, det vill säga hur något upplevs 
eller hur något faktiskt ser ut gällande det som studeras. Detta sker genom det faktum att 
forskaren uppnår en teoretisk mättnad vilket innebär att ny information inte framkommer 
gällande det studerade fenomenet.  

5.2 Genomförande 

När datainsamlingen skulle påbörjas bad jag om hjälp av den lokala förmedlingens fyra 
ungdomshandläggare. Till dessa medarbetare presenterade jag min studie och frågade om de 
kunde bistå med namn och telefonnummer till eventuella respondenter att kontakta. Mitt enda 
krav var att personerna skulle vara en ungdom som fyllt 18 år men inte 251 samt varit 
arbetslös i mer än sex månader vilket klassas som långtidsarbetslös. För att få förslag på 
ungdomar att kontakta till studien var jag tvungen att vända mig till ungdomshandläggarna då 
dessa är de enda som arbetar och har tillgång till ungdomarnas uppgifter. Då jag fick listor 
med namnförslag av ungdomshandläggarna började ringa runt till dessa. Om en person inte 
svarade, valde jag nästa och ringde tills jag fick tag i respondenter villiga att ställa upp på min 
studie. Vid den första kontakten presenterade jag mitt syfte med studien för den eventuella 
respondenten och informerade om de fyra forskningsetiska kraven och dennes rättigheter, allt 
i syfte att skapa trygghet för ungdomarna redan från början så att de skulle förstå innebörden 
av sin medverkan. Intervjuer utgör huvudmaterialet för datainsamlingen där sju intervjuer 
genomfördes där varje intervju pågick mellan 45-60 minuter. Detta för att bidra med 
ytterligare djup till studien samt i syfte att låta ungdomarna berätta fritt om sina upplevelser 
kring sin långtidsarbetslöshet utifrån nyckelbegreppen möjligheter, begränsningar, samarbete 
samt den ekonomiska situationen. Någon vidare presentation av ungdomarna kommer inte att 
göras. Jag har valt att inte presentera de respondenter som medverkat i studien genom att 
beskriva deras ålder, hur länge de varit arbetslösa, eventuella insatser och program de deltar 
eller deltagit i. Detta för att minimera risken för att exponera de ungdomar som ställt upp samt 
för att skydda deras identiteter och konfidentialitet. 

5.2.1 Datainsamling 

Jag har, vid datainsamlingen, valt att använda mig av tre metoder, dessa utgörs av intervjuer, 
ungdomshandläggarna i form av datakällor då förslag till respondenter togs fram samt 
statistik. Att använda sig av tre insamlingsmetoder är något som Miles och Huberman (1994) 
kallar metodtriangulering. De menar vidare att resultatet bekräftas genom användandet av 
triangulering. Grundsatsen av triangulering utgörs av att den ska stödja ett uttalande genom att 
påvisa att oberoende mätningar eller åtgärder överensstämmer, eller åtminstone inte säger 
emot det (Miles och Huberman 1994). Valet av att använda ungdomshandläggarna i form av 

                                                           
1 I Arbetsförmedlingens verksamhet klassas ungdomar mellan 16-25 år, jag valde att utgå från de som fyllt 18 då 
jag ville åt de som avslutat gymnasiet, med eller utan ofullständiga betyg.  
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datakällor var för att försäkra mig om att dessa kunde ta fram förslag på respondenter som 
uppfyllde de krav som jag hade, vilka var att personerna i fråga skulle ha fyllt 18 år med inte 
25 och tillfråga dessa för vidare intervjuer. 

Inför intervjuerna utformade jag en strukturerad intervjuguide (se bilaga 2) med teman som 
byggde på några av nyckelbegreppen som ligger till grund för studien. Med utgångspunkt ur 
dessa teman formulerades konkreta frågor i syfte att säkerställa att samtliga ungdomar fick 
besvara samma frågor. Detta för att syftet med respondentundersökningar är att hitta mönster i 
svaren och genom de klargöra och beskriva varför och hur ungdomarnas svar skiljer sig åt 
mellan varandra (Esaiasson et al. 2009). Krag Jacobsen (1993) menar att strukturerade 
forskningsintervjuer även utgör ett verktyg som understödjer datainsamlingen när 
svåråtkomlig information samlas in. Att hitta det överraskande utifrån ungdomarnas svar 
möjliggörs genom intervjuer, även ett större spelrum för och till samspel mellan respondenten 
och intervjuaren ökar men även möjligheten att synliggöra hur ett fenomen utformar sig 
(Esaiasson et al. 2009). De teman som utgjorde intervjuguidens utformning är, bortsett från 
bakgrundsfrågorna, möjligheter och begränsningar, samarbetet med Arbetsförmedlingen och 
den ekonomiska situationen. Miles och Huberman (1994) menar att en begreppsram i 
berättande form tydliggör de viktigaste faktorerna och sakerna som ska studeras. Inför 
kommande skarpa intervjuer genomfördes två testintervjuer, detta för en eventuell utveckling 
av intervjufrågorna samt ett test mot validiteten. Testintervjuerna bidrog även med en 
ungefärlig fingervisning om tiden för genomförandet av intervjuerna. Då testintervjuerna 
genomfördes uppkom ett fåtal frågor vilka inte fanns med från början, då jag ansåg att dessa 
frågor var viktiga för studien lade jag till de i intervjuguiden. 

Datainsamlingen genomfördes i form av enskilda intervjuer. Valet av detta baseras på att det 
underlättar för att hålla isär ungdomarnas upplevelser men också för vidare bearbetning av 
materialet gällande analyserna. Samtliga intervjuer spelades in på en diktafon i syftet att 
underlätta vid transkribering och minska förlorad information, detta genom möjligheten att 
kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna ett flertal gånger. Att spela in intervjuerna bidrog 
även till en större möjlighet för mig att delta mer och koncentrera mig på intervjun än jag 
kunnat göra om jag valt att anteckna för hand under intervjuerna. Ungdomarna informerades 
om att intervjuerna skulle spelas in på diktafon vid bokning av varje intervju, detta i syfte att 
minimera riskerna för eventuell nervositet hos respondenterna vilken kan uppkomma genom 
att diktafon används vid intervjuer. Krag Jacobsen (1993) menar dock att det inte är 
diktafonen i sig som kan skapa nervositet och problem hos respondenterna, utan att det istället 
är sättet som intervjuaren handskas med tekniken som kan skapa nervositet. 

Efter de inbokade tiderna genomfördes vissa av intervjuerna på Arbetsförmedlingen medan 
andra genomfördes hemma hos ungdomarna, allt utifrån deras egna önskemål och förslag, 
vilket kan ses som en naturlig miljö för de som också kan bidra till att skapa en trygghet hos 
ungdomarna (Krag Jacobsen 1993). I intervjuinformationen (se bilaga 2) som skickades ut till 
samtliga ungdomar inför intervjuerna fanns mina kontaktuppgifter tillgängliga för att de 
skulle kunna nå mig inför intervjuerna om något kändes otydligt för respektive person. För att 
vara tydligt med de forskningsetiska kraven informerades ungdomarna om sina rättigheter 
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ytterligare en sista gång vid varje intervjutillfälle för att de skulle känna sig trygga i sitt 
deltagande i studien. 

Det finns vissa knep att använda sig av om respondenterna känner sig osäkra på att medverka, 
tillexempel kan dessa respondenter få godkänna direkta citat som kan komma att användas 
eller låta respondenterna läsa intervjun då den är färdigtranskriberad (Esaiasson et al 2009). 
Jag fick själv erfara osäkerhet till medverkan från ungdomarna men gav dessa en möjlighet att 
läsa intervjuguiden före intervjun för att de skulle få se vilka frågor som skulle komma att 
ställas i förväg för att få deras godkännande. Jag gjorde denna avvägning utifrån den trygghet 
det kunde medföra för ungdomarna samt för att visa att frågor som skulle riskera deras 
konfidentialitet inte fanns med, vilket ur etisk synpunkt var av största vikt för mig. 

5.2.2 Bearbetning av data 

Miles och Huberman (1994) menar att koda innebär att analysera. Att meningsfullt sönderdela 
och granska empiriskt material samtidigt som de separata delarna hålls oskadade utgör 
analysmaterialet. Denna del av analysen har i syfte att kombinera och särskilja den insamlade 
datan och de reflektioner som görs om informationen som analyseras. För att ge enheter 
mening till betydelsefull eller beskrivande information används koder, etiketter och taggar 
vilket sedan sammanställs under en studie. Det meningsfulla är själva meningen med orden, 
inte orden i sig.  

Graham Gibbs (2007) beskriver kodning på samma sätt, han menar att koda innebär att slå 
fast vad materialet som analyseras handlar om, detta genom att registrera och identifiera ett 
eller flera stycken av texten. Detta för att koppla samman flera stycken eller delar av 
materialet med ett begrepp eller namn gällande innehållet, själva koden. På detta sätt kan allt 
material som exemplifierar samma sak eller som är liknande kodas genom samma begrepp. 

Utifrån Miles och Hubermans samt Gibbs beskrivningar av att analysera och koda det 
empiriska materialet bearbetade jag de enskilda intervjuerna. Valet av att göra det intervju för 
intervju var för att lättare hålla isär ungdomarnas synpunkter, upplevelser och åsikter samt för 
att ha en och samma struktur och organisering genom hela analysprocessen. Min 
analysprocess påbörjades med att jag lyssnade igenom intervjuerna ett flertal gånger i syfte att 
hitta det som kändes viktigt för ungdomarna, bland annat genom hur de svarade på frågorna, 
upprepningar som förekom och lyssna på tonläget. Utifrån detta försökte jag hitta viktiga 
innebörder, likheter och det som var avvikande och som var relevant och betydelsefullt för 
min studie, mina frågeställningar och min teori. Det andra steget i min analysprocess bestod 
av att jag läste igenom de färdigtranskriberade intervjuerna ett flertal gånger, detta för att få 
en bild av den studerade situationen som upplevdes av ungdomarna och för att uppnå en 
tydligare förståelse för densamma. Analysprocessens tredje och sista steg var att urskilja 
begrepp, ord och stryka under de meningar som jag ansåg skulle komma att ha betydelse och 
tillföra djup till studien.  

Efter att jag läst intervjuerna mer noggrant, då viktiga faktorer och beskrivningar av 
ungdomarnas situationer växt fram fokuserade jag på de för att fundera över innebörden av 
ungdomarnas svar gällande dessa. Utifrån svaren plockades begrepp ut från intervjuerna och 
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arbetet med att kategorisera svaren påbörjades. Efter den andra gallringen som genomfördes i 
analysprocessen, då jag hade läst de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger och gjort 
samtliga kodningar, rangordnades de efter det antal upprepningar som de förekom. De 
kodningar och begrepp som förekom flest gånger rangordnades med fallande ordning på 
resterande begrepp. Utifrån detta skapades en bild av hur ungdomarnas upplevelser kring 
möjligheter och begränsningar, samarbetet med Arbetsförmedlingen och den ekonomiska 
situationen såg ut. 

5.3 Avgränsning 

Studiens avgränsning omfattas till att studera långtidsarbetslösa ungdomar i en mindre 
kommun i Norrbotten. Avgränsningen till ungdomar är oberoende av kön så inga jämförelser 
mellan kvinnor och män kommer därmed att behandlas i studien, inte heller jämförelser om 
ungdomar som är utrikesfödda eller långtidsarbetslösa ungdomar i behov av tidiga insatser. 
Avgränsningen till en kommun i Norrbottens län beror dels på tidsmässiga aspekter och läget. 
Tidsmässigt hade det inte varit genomförbart att studera fenomenet i hela Norrbotten, än 
mindre i riket. Att studera fenomenet i en mindre kommun i Norrbotten underlättar då 
avstånden blir mindre och gör den mer lättåtkomlig för studier samt gällande datainsamlingen. 

5.4 Nyckelbegrepp och definitioner 

Nyckelorden som jag har använt i min studie och i sökandet efter tidigare forskning har 
bestått av långtidsarbetslöshet, ungdomar, möjligheter, begränsningar och situation. Då 
begreppen jag har använt mig av i studien kan tolkas på olika sätt, ansåg jag att det var viktigt 
att redogöra för hur jag tolkat de. 

Långtidsarbetslös: 

- En person som varit arbetssökande i mer än sex månader. 

Ungdom: 

- En person som har fyllt 18 år men inte 25 och varit arbetssökande i mer än sex 
månader. 

Möjligheter: 

- De utvägar som ungdomarna upplever sig ha för att komma ur sin situation som 
långtidsarbetslös.  

Begränsningar: 

- De hinder som ungdomarna upplever i sin situation som långtidsarbetslös samt de 
hinder de upplever för att komma ur arbetslösheten. 

 Situation: 

- Den situation som personen befinner sig i och hur detta upplevs i dagens samhälle.  
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5.5 Metoddiskussion 

Pålitligheten hos och brukbarheten av ett mätinstrument eller en måttenhet utgörs av 
reliabilitet, det vill säga trovärdigheten (Ejvegård 2009). Validitet innebär att mäta det som är 
avsett att mäta (Thurén 2008). Esaiasson et al. (2009) menar att det mest centrala problemet 
och det svåraste med empirisk samhällsvetenskap är validitet. De menar vidare att den 
ofrånkomliga följden av att forskningen arbetar med både teoretiska och operationella språk 
medför att problemet är bestående och näst intill olösligt. Esaiasson et al. (2009) menar att det 
är sammankopplat till att problemen och frågorna formuleras på en teoretisk nivå medan de 
empiriska undersökningarna genom datainsamling och intervjuer genomförs på en 
operationell nivå. Regelbundenheten i översättningsproblemet blir därför huruvida det 
empiriskt studerade överensstämmer med det som påstås studeras i den teoretiska nivån. 
Teoretisk definition innebär att ett begrepps egenskaper definieras med hjälp av andra, mer 
bekanta, teoretiska begrepp. Operationella indikatorer skapas sedan på de teoretiska 
begreppen, vilket innebär formulerade anvisningar om hur de faktiska mätningarna har gått 
till. Om avståndet ökar mellan den teoretiska definitionen och den operationella indikatorn 
sker också en ökning av validitetsproblemen. Esaiasson et al. (2009) menar vidare att likheten 
mellan den teoretiska definitionen och den operationella indikatorn, det vill säga 
begreppsvaliditeten tillsammans med reliabiliteten eller trovärdigheten utgör 
resultatvaliditeten. Alltså, för att uppnå en hög resultatvaliditet krävs att begreppsvaliditeten 
är god samt att reliabiliteten är hög (Yli 2011, sid. 16). 
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6. Resultat 

Resultatet som framkommit ur studien redovisas i relation till de olika teorierna som legat till 
grund för studien. Först presenternas resultat utifrån parametrar kopplat till krav och kontroll, 
därefter presenteras resultatet kopplat till kontroll och stress och ekonomi- skam modellen för 
att fortsätta utifrån arbetets betydelse där den tidigare forskningen också är sammankopplad 
och slutligen presenteras resultatet utifrån samarbetet med Arbetsförmedlingen. Valet av att 
göra denna uppledning och presentation gällande resultatet bidrar till att underlätta förståelsen 
för läsaren genom att hålla isär de olika teorierna samt för att tydligare kunna påvisa likheter 
och olikheter som studien resulterat i. 

6.1 Krav och kontroll 

Utifrån Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell är det skäligt att anta att 
samtliga ungdomar utom en upplevde situationen utifrån en aktiv miljö. Detta genom att 
respondenterna upplever både kraven och egenkontrollen som höga. De har också ett bra stöd 
från Arbetsförmedlingen och från omgivningen i form av nära och kära, där stödet utgör en 
tredje variabel i krav- och kontrollmodellen. En aktiv miljö upplevs som positiv och kan 
medföra en ökad personlig utveckling och motivation. Detta är något som ungdomarna har 
beskrivit genom att de upplever det roligt att söka arbeten som de verkligen är intresserad av 
och vill ha men också utifrån intresseområden som respondenterna sökt arbeten inom. 
Respondenterna upplever att de har ett bra inflytande och en bra delaktighet i både sitt 
arbetssökande men också i själva situationen med att vara arbetssökande, en respondent 
berättar: 

”…alltså jag har ju sökt det jag har velat jobba med och sökt till de platser jag 
verkligen har velat ha, för om man söker nånting som man är intresserad av då är det ju 
verkligen kul att söka, men är det nåt mindre lockande då blir det ju lite mer halvdant, 
det känns inte roligt då…” (ungdom 3). 

Att berätta om sina intressen och söka arbeten utifrån det som respondenterna själv vill arbeta 
med upplevs viktigt i situationen som arbetssökande, något som detta citat belyser: 

”…får man välja själv utifrån det man är intresserad av att söka, så tror jag det blir en 
helt annan sak än om man bara blir anvisad ett jobb att det här ska du söka, då blir det 
lite som att: jaha, för man var kanske inte alls sugen på det där jobbet…” (ungdom 1). 

Kraven på de arbetssökande upplevs som höga och hårda av respondenterna, detta genom 
Arbetsförmedlingens många möten, uppföljningar och informationsträffar. Att kraven är 
hårda och upplevs som bra är något som en respondent berättar om: 

”Jag tycker ju att man ska ha möten ganska ofta, eller att man får komma och prata 
med sin handläggare, det kan jag tycka, för det är bra att följa upp så man har koll” 
(ungdom 5). 
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En av respondenterna, som har tydliga målsättningar och vet vad vederbörande vill göra 
upplever situationen med möten, uppföljningar och informationsträffar något annorlunda, 
denne berättar: 

”…man har ju de här obligatoriska träffarna men jag tycker är samma, det är liksom 
samma information varenda gång, de checkar av läget men jag vet ju redan vad jag vill 
så för mig känns det lite dagisnivå och waste of time att ens vara här, men det är ju för 
att jag har mitt på det klara med vad jag vill göra, men sen för de som kanske inte vet 
och är väldigt vilsna i vad man vill jobba med, då kan det ju vara till hjälp…(ungdom 
7)”. 

Respondenterna menar att inflytandet och delaktigheten i arbetssökandet blir till det som 
personen själv väljer att göra av situationen och att Arbetsförmedlingen inte upplevs styra 
arbetssökandet för respondenterna. Att söka arbete genom kontakter upplevdes lättare av 
respondenterna och de känner sig hoppfulla inför framtiden och tror på möjligheterna att få 
jobb och menade istället att hoppet är det sista som överger en, något som motbevisar 
Angelins (2009) avhandling. Hon påvisar i sin studie att den som är ung och arbetslös idag 
även löper stor risk att vara utestängd från samhället i framtiden, något som respondenterna i 
min studie inte upplever, detta genom den hoppfullhet som de upplever inför framtiden och 
den egna förmågan till att faktiskt hitta och få ett arbete. Många arbeten och praktikplatser 
söks genom kontakter och på eget initiativ, en respondent berättar: 

”…jag kan ju inte direkt påstå att Arbetsförmedlingen styr mig och mitt arbetssökande, 
för jag har ju sökt vid sidan av själv och fixat jobb själv oftast, och praktikplatser också, 
men det blir ju lite så att det blir vad man själv gör det till, det är klart att det kan bli 
halvdant om man släpper på det och bara låter det vara, och låter nån annan styra det 
där, för det blir ju bäst om man själv tar för sig och söker platser och jobb för då man 
ju kanske vara där man vill vara och göra det som man är intresserad av…”(ungdom 
2). 

Att själv vara aktiv i sitt arbetssökande underlättar situationen istället för att lägga över 
ansvaret och arbetssökandet på Arbetsförmedlingen, något som också bekräftas utifrån den 
respondent som upplevde att kraven var höga, egenkontrollen och stödet lågt. Dessa faktorer 
skapar istället en miljö som upplevs spänd och kan skapa negativa spänningar som på sikt kan 
leda till fysisk eller psykisk ohälsa. Inom de spända miljöerna finns även de flesta 
reaktionerna på ångest, trötthet, fysisk sjukdom och depression. Respondenten medgav att 
denne själv inte var aktiv i sitt arbetssökande utan uppgav sig bara vilja ha ett arbete, och gav 
därför inte heller några förslag utifrån egna intresseområden eller andra alternativ som denne 
kunnat tänka sig att genomföra i form av tillexempel praktik. Att själv våga ta för sig och inte 
låta någon annan styra kan bekräftas utifrån en annan av respondenternas upplevelser gällande 
intressen och eget initiativ, vilket detta citat belyser: 

”…jag tyckte då i alla fall att det bara var att ja, det här tycker vi, det var som inte att 
de frågade typ: vad tycker du, vad vill du göra, utan det var mer att antingen gör du det 
här eller det här, det var som ingen som frågade mig vad jag ville göra, hur känner du, 
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fast å andra sidan tror jag inte att jag gav de så mycket förslag heller, jag sa bara att 
jag vill ha ett jobb…” (ungdom 6). 

Respondenterna menar att de upplever mer kontroll i situationen som arbetslös ju mer aktiva 
och engagerade de själva är i sitt sökande, något som kan kopplas samman med Hägglunds 
(2009) rapport som visade att en utökad kontroll av sökbeteendet och jobbsökaraktiviteterna 
ledde fram till ett bättre utfall än enbart utökad kontroll.  Egenkontrollen som respondenterna 
upplever över sin situation i och med arbetssökandet beskrivs som hög. De menar att de har 
mycket bättre koll och kontroll på de lediga platserna som finns att söka, en respondent 
berättar: 

”…man hänger ju med på ett helt annat sätt, alltså som när jag har jobbat 50 procent 
och varit arbetssökande 50 procent då har man inte hunnit med så mycket av att faktiskt 
söka jobb, det har som inte hunnits med alls. Nu har jag ju mycket mer kontroll och koll 
över lediga platser och vad jag kan söka, mycket mer än vad jag hade tidigare när jag 
jobbade 50 procent...” (ungdom 5). 

Upplevelsen av kontroll att själv planera och styra över situationen som arbetssökande 
berättar en av respondenterna om: 

”Alltså jag har väl nästan i stort sett full kontroll över vad jag kan göra. Jag får ju 
förslag men det är ju inget som säger att jag måste välja de, utan jag kan i stort sett gå 
och söka jobb vart jag vill, men jag har redan sökt det som jag känner att, det är det här 
jag vill göra, det jag inte har kontroll över är ju var jag kan jobba, eller jag kan inte 
välja fritt vart jag vill jobba inom mitt yrke utan där är det ju väldigt begränsat” 
(ungdom 3). 

Kontrollen upplevdes också öka genom Jobbgarantin för ungdomar, detta då det underlättade i 
situationen som arbetssökande att få ersättning under tiden som inskriven i programmet, något 
som detta citat belyser: 

”…alltså när jag fick den ekonomiska ersättningen för att vara inskriven i 
ungdomsgarantin, då kände jag att nu har man lite mer kontroll, alltså den ekonomiska 
biten var ju helt upp och ner vänd så det var ju det som man kände mest stress över så 
det var lite oroväckande ett tag faktiskt…” (ungdom 1). 

6.2 Kontroll och stress samt ekonomi- skam modellen 

Theorell (2003) menar att något grundläggande är möjligheten för ungdomar att kunna utöva 
kontroll över sin egen situation. Att utöva kontroll över sin egen situation innebär att kunna ta 
ledarskap över sina vardagssituationer, klaras detta av kan även de flesta oväntade framtida 
situationer klaras av. Respondenterna upplevde kontroll i sin situation genom att sysselsätta 
sig och fylla dagarna med olika aktiviteter. Genom att hålla sig sysselsatta upplevde 
respondenterna en större kontroll och menar att det är viktigt att göra något för att känna sig 
tillfredställd. Aktiviteter som träning, uträtta ärenden, sköta hemsysslor och pappersarbete 
medförde struktur i vardagen för respondenterna och den tidsmässiga strukturen upprätthölls 
genom detta, istället för att sova bort största delen av dagarna som respondenterna berättat 
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om. Giddens (2007) menar vidare att de sociala kontakternas betydelse genom arbete rymmer 
möjligheten till att få bekanta och vänner och att de sociala kontakterna tenderar att upphöra 
vid arbetslöshet. Genom att fylla dagarna med olika aktiviteter och genom att umgås med 
bekanta så undvek respondenterna i min studie den sociala avskärmningen. En av 
respondenterna upplevde sig näst intill som enstöring och folkskygg tills denne började 
aktivera sig genom träning tillsammans med en kompis, något som underlättade och avvärjde 
i upplevelsen i situationen som arbetslös. Att försöka fylla dagarna med aktiviteter trots 
arbetslösheten upplever respondenterna som viktigt, detta genom att försöka öka känslan av 
tillfredställelse och att hålla sig sysselsatt för känslan av att faktiskt göra något. Aktiviteter 
som träning och ärenden har hjälpt respondenterna att hålla sig sysselsatta, de berättar: 

”…jag och en kompis började träna, vi tränade på förmiddagarna och bara man kom ut 
i friska luften så fick man på en gång mer energi så det är viktigt att försöka ta tag i det 
fast man känner sig långt nere…” (ungdom 4). 

Och: 

”…man hinner ta upp och umgås lite med bekanta, mer än vad man nånsin hinner 
annars, och man hinner ta itu med allt annat, typ hemmet och man hinner springa och 
göra mycket ärenden som man annars verkligen inte hinner med, så det är sånt man får 
göra för att hålla sig sysslosatt om dagarna, det brukar bli mycket papper hit och dit 
och det tror jag är ganska viktigt för att ändå känna att man gör nåt…” (ungdom 5). 

Giddens (2007) menar att, i dagens moderna samhälle har arbetet en viktig betydelse för 
individers självkänsla genom det faktum att arbetet har en strukturerande och stabiliserande 
faktor hos människorna. Aktivitetsnivån genom arbetet medför ett utövande av olika 
färdigheter och ger tillvaron en struktur. Den tidsmässiga strukturen bidrar med en känsla av 
inriktning och ordning i vardagen hos människor som arbetar. De som istället är 
arbetssökande upplever avsaknaden av den tidsmässiga strukturen som ett av de svåraste 
problemen, något som bekräftas genom min studie. Detta genom att respondenterna upplevde 
det viktigt att fylla dagarna med aktiviteter trots avsaknaden av jobb i syfte att känna sig 
tillfredsställda genom att faktiskt göra något.  

Angelöw (2009) menar att utövandet av kontroll och stress är något som är nära 
sammankopplade. Respondenterna upplever en bra kontroll i sin situation som arbetslös men 
upplever inte ha kontroll över den ekonomiska situationen, vilket också är den faktor som 
skapar mest stress hos respondenterna enligt min studie. Utifrån ekonomi- skam modellen 
(Starrin et al. 1996) kan respondenternas upplevelser genom min studie bekräftas, detta 
genom att olika faktorer som har betydelse för individer går förlorade vid arbetslöshet. Dessa 
faktorer handlar om bland annat inkomst i form av lön och social prestige i form av status, 
något som respondenterna beskrivit genom att den ekonomiska påfrestningen är mest 
stressande och påtaglig som arbetslös men också att omgivningen ser ner på de och det 
skamfyllda med att vara arbetssökande. Den ekonomiska situationen beskriver samtliga som 
väldigt påfrestande och svår. Respondenterna upplever situationen med att i ung vuxenålder 
vara ekonomiskt beroende av föräldrar, respektive och sambo som väldigt jobbig, något som 
dessa citat belyser: 
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”Det är jobbigt på alla sätt, man har ju inga pengar till att börja med och sen bara en 
sån grej att måsta vara beroende av sin sambo och vara beroende av hans ekonomi för 
att bara ha råd att betala bilen tillexempel, nä usch nä det är inge kul alls” (ungdom 3). 

Och: 

”Den ekonomiska situationen kände jag absolut mest stress över, att man liksom var 
beroende av mamma och sin pojkvän för att man inte har lika mycket pengar, man får 
ju verkligen se till att man har råd med det andra som är mest nödvändigt, alltså hyra 
och räkningar och man får prioritera och ha koll på utgifterna” (ungdom 2). 

Den ekonomiska påfrestningen gör det svårt att bibehålla den levnadsstandard som 
respondenterna är vana vid och påvisas genom olika prioriteringar de tvingas göra i vardagen. 
Prioriteringarna handlar om att lägga pengarna på det mest väsentliga så som hyra, mat och 
räkningar, att spontanshoppa och avstå från nöjen tillhör vardagen för respondenterna och kan 
därmed inte leva utifrån den ekonomiska situation som de skulle kunna göra om de hade ett 
arbete. Att avstå från nöjen, shopping och hitta på saker med kompisarna menar 
respondenterna tillhöra vardagen som arbetslös. Onödiga utgifter sved i plånboken och att 
prioritera bland utgifterna var nödvändigt för att klara situationen. En respondent berättar: 

”…man får ju säga nej till nöjen, kompisar och så där, man får vrida och vända på 
varenda krona, det man behöver är ju mat och tanka bilen och det är det som man kan 
lägga pengarna på, man kan inte direkt och gå på stan och känna att man vill köpa en 
tröja för då vet man att det svider för mycket i börsen, så mycket får man ju säga nej till 
och avstå från helt…” (ungdom 1). 

6.3 Arbetets betydelse 

Utifrån respondenternas beskrivningar av den arbetslösa situationen är det skäligt att med stöd 
av empirin dra slutsatsen att arbetslösheten påverkar det sociala samspelet, något som 
beskrivits av respondenterna genom uttryck som enstöring och folkskygg. Giddens (2007) 
menar att saknaden av sociala relationer kan leda till ytterligare uteslutningsdimensioner hos 
de arbetssökande genom den uteslutning från arbetsmarknaden som finns. Att arbetslösheten 
är psykiskt påfrestade beskriver respondenterna genom begrepp som rastlöshet, att ingenting 
spelar någon roll och att en depressions liknande känsla uppstår. Något som de belyser genom 
följande: 

”Jag tycker att jag tar stryk på nåt sätt av det, för man har ju ingenting att göra på 
dagarna, jag sover länge och ligger på soffan och kollar på TV tills min kille kommer 
hem. Jag orkar inte ens äta, jag bara ligger där och låter tiden rinna iväg och så skiter 
man i allt. Det känns ju lite som att man håller på att bli en enstöring eller folkskygg, 
det är som att ingenting spelar någon roll, det är ju inte så att jag har ett jobb att gå 
till, man blir ju deprimerad för jag ids inte ens städa hemma, jag ids inte göra nånting” 
(ungdom 2). 

Och: 
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”…det är ju ganska tungt att vara arbetslös för man blir ju tillslut, man blir ju mer och 
mer, vad ska man säga, nästan deppig för dagarna går ju och man blir som förslappad, 
man har som ingenting att gå till och ingenting att göra på dagarna, man blir ju som 
lite rastlös…” (ungdom 5). 

Att vara en långtidsarbetslös ungdom i dagens samhälle beskrivs av respondenterna genom 
begrepp som bisarrt, jättejobbigt, psykiskt påfrestande och stressande. En av respondenterna 
beskriver den arbetslösa situationen enligt följande; 

”Det kändes helt, nej, det kändes som att jag kommer vara arbetslös resten av livet typ 
för det som fanns var de här praktikplatserna men det ger ju inget så där, alltså 
pengamässig utdelning, och det är ju där allting liksom skiter sig, med ekonomin, man 
måste ju ha pengar, så enkelt är det ju” (ungdom 6). 

Eriksson (2004) som menar att arbetet har en väsentlig betydelse i människans liv samtidigt 
som arbetet motverkar utanförskap och har en positiv inverkan på människans psykiska och 
fysiska hälsa är något som stärks genom min studie. Detta då respondenterna upplever och 
beskriver ett utanförskap som arbetslösheten för med sig samt att respondenterna beskrivit en 
försämring av både den psykiska och fysiska hälsan. Den psykiska hälsan påverkas av 
arbetslösheten på ett sätt där respondenterna upplever sig finnas i riskzon för depression, detta 
då de menar att de tar stryk av den arbetslösa situationen, vilket är något som tynger de och en 
likgiltig känsla uppstår. Respondenterna upplever att arbetslösheten påverkar både den fysiska 
och psykiska hälsan. Den fysiska hälsan påverkas av faktorer som konstant trötthet, 
huvudvärk och värk i kroppen. Påfrestningen för hälsan upplevs som en ond cirkel som är 
tvungen att brytas, en respondent berättar: 

”…till slut var man så långt nere, man var ju som inte deprimerad heller, utan man var 
bara, eller det kändes som att det var dit man var på väg för jag var konstant trött, jag 
var hängig, hade ont i kroppen och ont i huvudet, och det blev som en ond cirkel på nåt 
sätt tills man sparkade sig själv i arslet och tog tag i det när jag och en kompis började 
träna på dagarna…” (ungdom 2). 

Att en passivitet och orkeslöshet uppstår bekräftas också utifrån respondenternas upplevelser 
och beskrivs genom begrepp som ingenting spelar någon roll, låter tiden rinna iväg och ids 
inte göra nånting. Reine (2009) menar genom sin studie att samband mellan psykiska symtom 
och långtidsarbetslöshet är starkare hos unga än bland vuxna samt att ungdomar mellan 18-21 
år i högre grad är utsatta för sämre hälsa till följd av svårigheterna med att komma ut på 
arbetsmarknaden, något som min studie bekräftar. Detta genom respondenternas tidigare 
upplevelser av sin försämrade hälsa orsakad av den arbetslöshet som de befinner sig i. Att de 
psykiska besvären blir allt fler ju längre tid som arbetslös personer är, är något som 
Hammarström (2002) påvisat genom sin studie. Respondenterna bekräftar detta genom 
upplevelsen av att det går bra att vara arbetslös ett tag, men efter en längre tid så upplever sig 
respondenterna nedbrutna, förslappade samt att arbetslösheten till slut psykiskt påfrestande. 

En annan faktor som stärks genom min studie är upplevelsen av skam. Starrin (2009) menar 
att skam lätt kan bryta ner individer så att de känner sig som förlorare, blir passiva och inte får 
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någon energi att vara aktiva i sitt arbetssökande. Detta påvisar studien genom respondenternas 
beskrivningar av att arbetslösheten som de befinner sig i, inte är något som de gärna skyltar 
med och undviker att berätta in i det sista. Att berätta om arbetslösheten gör respondenterna 
inte förrän någon uttryckligen frågar. Att vara arbetslös är något som gärna inte tas upp förrän 
det måste eller inget som respondenterna vill skylta med. Att ungdomsarbetslösheten i dagens 
samhälle är hög, är något som underlättar respondenterna i den egna situationen, 
respondenterna berättar: 

”Det är ju helt bisarrt, först och främst så finns det ju i stort sett inga jobb och har du 
ingen utbildning så finns det ännu mindre jobb, sen är det ju inte kul att säga till folk, 
om de frågar vad man jobbar med, att ja jag är arbetslös, men sen så vet man ju idag 
att ja, ungdomar har svårt att få jobb så man är ju samtidigt inte ensam om det, så det 
kändes ju bättre på det sättet men det är ju inte kul att måsta säga liksom att, ja jag är 
sysslolös typ” (ungdom 1). 

Och: 

”Man är ju inte direkt stolt över att säga till folk att man är arbetslös, det kan man ju 
lugnt säga, alltså man berättar inte att man är arbetslös och det är ju inget som man 
skyltar med precis, nog kan jag säga att jag är arbetslös men inte förrän nån frågar, 
man säger ju inte först att nej men jag är arbetslös” (ungdom 3). 

Beck (2005) menar att dagens samhälle kan delas in i två olika grupper; den krympande 
gruppen som innefattar personer som har ett arbete och den växande gruppen med personer 
som är utan arbete. Vidare menar Beck (2005) att en persons misslyckande med att få ett 
arbete medför att individen känner sig värdelös och att självförtroendet minskar. Något som 
respondenterna i min studie upplevde i form av att andra människor, som har arbete, tittade 
ner på de, men också genom att det känns bättre för självkänslan att ha ett arbete att gå till. 
Utan något arbete att gå till upplevde respondenterna att omgivningen uppfattade de som slöa 
och att de ”pratade” på ett visst sätt mot de. Detta medförde att respondenterna kände sig 
mindre bra och att ett ökat utanförskap finns mot de som har ett arbete. Respondenterna 
upplever att synen på de själva har förändrats på grund av den arbetslöshet som de befinner 
sig i, vidare upplever de att andra människor som har arbete ”tittar snett” på de, något som 
dessa citat påvisar: 

”…det blir ju lite sämre när man är arbetslös, folk pratar ju som lite sådär att, man kan 
ju ändå känna att man känner sig lite mindre, hur ska man säga det… men man känner 
sig ju bättre när man jobbar och kan säga att man går till sitt arbete och känna sig som 
bra, man känner sig som mindre bra nu och lite utanför, det blir ju lite så…” (ungdom 
7). 

Och: 

”Det finns ju de som tittar på en och jaha, du är arbetslös, ganska slött så där, och då 
känner man ju att de tänker att: men gu´ vad slött, shit att vara arbetslös och det är ju 
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många som pratar men det beror mycket på vilka man pratar med och framförallt vilka 
man umgås med” (ungdom 6). 

Ett sänkt självförtroende som den arbetslösa situationen skapar, menar Mörtvik och Rautio 
(2009) försvåra möjligheterna att ta sig ut på arbetsmarknaden, något som respondenterna i 
min studie inte upplever. Att tvivla på sig själv och sina kunskaper var något som 
respondenterna i min studie inte upplevde. Starrin (2009) menar att en vanlig uppfattning är 
att det är den arbetssökandes personliga egenskaper och förhållningssätt till arbete som är 
bakomliggande faktorer till en persons arbetslöshet, något som min studie inte heller 
bekräftar. Respondenterna vill ha ett arbete och upplever istället en frustration över att inte få 
jobben som de söker men har inget tvivel på den egna förmågan. Frustrationen är kopplad till 
att inte kunna framhäva sina kunskaper till arbetsgivarna. Att tvivla på sig själv och sina 
kunskaper i situationen med att vara arbetssökande upplevs inte, men en frustration över att 
inte få ett arbete finns, en respondent berättar: 

”…jag vet ju vad jag kan och jag vet vad jag är bra på liksom, men det kändes ju lite, 
fan, alla andra kan fixa jobb men inte jag, vad är det som är fel. Inte direkt att jag 
börjar tvivla på mina kunskaper utan det är mest att vad gör jag för fel när jag inte kan 
få ett jobb, då börjar man ju fundera lite att är det mig det är fel på eller är det 
arbetsgivaren som inte ser vad jag har att erbjuda, men inte att jag börjar tvivla på mig 
själv så att säga…” (ungdom 2).  

Att utbilda sig, pendla och flytta från orten för att få större möjligheter till arbete upplever 
respondenterna skilt utifrån den privata familjesituationen som de befinner sig i. Piippola 
(2010) visar genom sin artikel att de som flyttar från Norrbotten i stor utsträckning är 
ungdomar och att det är storstadsregionerna som lockar. Utbudet av utbildningar och arbeten 
är större men också möjligheten till att pendla mellan olika arbetsmarknader. Min studie visar 
att den del av ungdomarna som är beredda att flytta från orten är de som menar att de inte har 
något som håller de kvar på orten i form av familj. Den del som upplever svårigheterna med 
att flytta från orten innefattas av de respondenter som har sambo, familj och barn. Piippolas 
(2010) artikel visar att de högutbildade och högavlönade är de som har möjligheter att kunna 
röra på sig medan min studie visar att ungdomarna istället upplever en eventuell flytt till en 
storstad som en möjlighet i sig. Risken för att tappa det sociala nätverket med vänner och 
familj som finns på hemorten är också en faktor till att respondenterna i min studie inte ser en 
flytt från orten som en möjlighet, vissa av respondenterna menar dock att det är värre att 
lämna kompisarna bakom sig än familjen. För att ta sig ur arbetslösheten och motverka den 
höga ungdomsarbetslösheten som finns i samhället idag finns alternativen att utbilda sig, 
pendla eller flytta. För en del av respondenterna var utbildning en möjlig utväg ur 
arbetslösheten medan de andra såg sin möjlighet att komma ur arbetslösheten genom att flytta 
från orten. En av respondenterna berättar om sin syn på att pendla: 

”Nej, dels har jag ju sambo och så har vi hund och jag vill inte heller känna att han ska 
måsta avstå från sitt jobb för att vi har hunden och sen så bara det med att pendla är ju 
inte billigt det heller, det är mycket pengar man ska ligga ute med i förväg innan man 
får in pengarna på kontot så jag ser det inte heller som nåt alternativ, eventuellt 
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grannkommunen för det pendlade jag ju när jag hade praktik men då var det bara en 
dag i veckan så det var ju helt okej men att då börja pendla fem dagar i veckan det är 
stor skillnad” (ungdom 5). 

Att utbilda sig som alternativ är några av respondenterna öppna för, en av de ger sin syn på 
utbildning enligt följande: 

”Det enda jag kan känna är väl att jag skulle behöva utbilda mig i så fall, läsa upp 
ämnen och så där för jag har inte fullständiga betyg, jag har borta ett ämne men resten 
har jag och poängmässigt har jag fullt. Jag har funderat i flera år på det men det är 
bara jobbigt att ta itu med det och komma till skott, helst av allt skulle jag ju vilja bli 
förskollärare, men det är ju en lång bit att utbilda sig för det är väl kanske tre fyra år” 
(ungdom 2). 

För att komma ur arbetslösheten genom att flytta från orten, till en större stad är något en 
respondent berättar om: 

”Nog skulle jag kunna flytta, ja men komma till en ny stor stad, få ett större utbud och 
börja jobba för jag har ingenting som håller mig kvar. Att lämna familjen har jag inge, 
det skulle jag kunna göra, det är ju klart att man skulle sakna de och så där men det är 
väl alltid värre och lämna kompisarna, jag vet inte varför men det känns så i alla fall” 
(ungdom 4). 

Svårigheterna som respondenterna berättar om med att flytta från orten för att få ett arbete 
handlar mycket om den privata familjesituation som de befinner sig i, en berättar: 

”…men det är som sagt svårt när man har hus och barn och hela familjen är här för 
min sambo jobbar borta också neråt södra Sverige så i och med det så blir man ju 
ganska begränsad också med vad jag kan jobba med och vilka jobb jag har kunnat ta 
för jag har inte kunnat jobba kvällar och så för dagis har inte öppet på kvällen så man 
blir som ganska låst…” (ungdom 7). 

Och: 

”…att hela schabraket kommer med är ju en förutsättning, haha, nej men jag vet inte, 
men alltså det bror ju mycket på vad det är för jobb också, är det verkligen ett drömjobb 
och en heltidstjänst då kan jag nog ändå tänka mig det beroende på vad det då är, alltså 
man vill ju inte flytta jättelångt heller från nära och kära men det beror på vad det är 
för nånting, det är svårt att säga…” (ungdom 3). 

Vidare menar Hammarström (2002) att genom att skapa arbeten som är meningsfulla för 
ungdomarna kan minska både uppkomst av besvär och samtidigt fungera rehabiliterande kan 
kopplas samman med både Karasek och Theorells (1990) teori samt Hägglunds (2009) 
rapport där intresse och eget engagemang i situationen som arbetssökande är viktig. Detta 
genom att intresset och engagemanget från de arbetssökande ungdomarna skapar en känsla av 
meningsfullhet inför arbetena som de söker och därmed fungerar som rehabiliterande 
åtgärder. 
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6.4 Samarbetet med Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar sker bland annat genom ”Jobbgarantin för 
ungdomar” samt projektet ”Unga jobb”. Respondenterna upplever inte att deras möjligheter 
att komma ut på arbetsmarknaden har ökat genom att vara inskrivna i ”Jobbgarantin för 
ungdomar” utan upplever istället att den ekonomiska ersättningen dem får genom att delta är 
det som de har nytta av. ”Jobbgarantin för ungdomar” syftar till att öka ungdomarnas 
möjligheter till arbete men också vägleda och arbeta mot att få ungdomar att påbörja eller 
återgå till studier eller annan utbildning. Respondenterna upplever inte att de fått ökade 
arbetsmöjligheter genom att vara inskriva i programmet utan menar istället att den nytta som 
de haft har utgjorts av den ekonomiska ersättningen de får genom sitt deltagande, en av de 
berättar: 

”Jag har inte upplevt nån skillnad faktiskt när jag har varit inskriven, inte vad jag kan 
komma på så. Jag kan inte påstå att jag har upplevt nån skillnad, eller ja alltså det var 
ju inte förrän jag började få det här unga jobb garantin, alltså bidraget, då kände man 
ju lite skillnad för att man fick ekonomisk ersättning, inte mycket, men nåt i alla fall” 
(ungdom 5). 

De obligatoriska träffarna som genomförs under inskrivningstiden i ”Jobbgarantin för 
ungdomar” upplevs i mångt och mycket som bortkastad tid, detta då respondenterna har haft 
klara målsättningar och själva vetat vad de velat göra, däremot medger respondenterna att 
informationsträffarna och uppföljningar säkerligen är bra för personer som är mer vilsna och 
osäkra i sin situation som arbetssökande. Projektet ”Unga jobb” som syftar till att erbjuda 
praktikplatser till unga arbetssökande upplevs positivt, detta förutsatt att personen själv är 
aktiv, intresserad och på eget initiativ söker praktikplatser som denne är intresserad av.  

Respondenterna upplever en svårighet och avsaknad av hjälp från Arbetsförmedlingens 
sida med att skriva CV och personligt brev. De menar att hjälp i dessa frågor bör sättas in 
snabbare då en stor osäkerhet upplevs i hur det ska skrivas och om det är gångbart för 
användning i jobbsökandet. Vidare saknar respondenterna mer vägledning i hur själva 
jobbsökandet går till, de menar att de inte vet hur eller vad de ska framhäva och berätta om 
sig själva på en eventuell anställningsintervju, något som de upplever att 
Arbetsförmedlingen bör lyfta och tydliggöra i sitt arbete med ungdomar. Under tiden som 
ungdomarna är anvisade och inskriva i programmet ”Jobbgarantin för ungdomar” kan de 
tilldelas en jobbcoach där ungdomarna bland annat kan få hjälp med att skriva CV och 
personligt brev, en av respondenterna berättar om sin upplevelse av jobbcoachningen enligt 
följande: 

”Det har varit på tal att jag skulle få en jobbcoach det från det att jag vart inskriven 
men jag har inte fått det ännu. Och på ett möte vi hade fick man skriva på lappar vad 
man behövde och hur man ville gå tillväga för att få det, och då kryssade jag i där att 
jag behöver hjälp med CV och personligt brev och då rekommenderade de jobbcoach 
men jag har liksom inte fått, jag har inte fått det ännu så att det har ju tagit en väldig tid 
om man säger så, att få jobbcoachningen” (ungdom 3). 
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Att snabbare få den hjälp som respondenterna upplever att de saknar är något som efterfrågas 
och där de menar att det finns ett förbättringsutrymme i Arbetsförmedlingens arbete, vilket 
detta citat från en av respondenterna påvisar: 

”Det tog för lång tid, det behöver gå snabbare och det kan Arbetsförmedlingen absolut 
bli bättre på, just det här med att hjälpa med CV och personligt brev, att verkligen få till 
det bra för det underlättar ju också när man ska söka jobb liksom” (ungdom 7). 

Samarbetet med och till Arbetsförmedlingen upplever respondenterna överlag som bra. De 
menar att de vet vem de ska kontakta och det är lätt få kontakt. Arbetsförmedlingen är nära att 
besöka där respondenterna upplever att de får hjälp direkt, något som detta citat belyser: 

”Hittills har det fungerat bra, det tycker jag, man får ju kontakt, alltså om man vill 
nånting så får man ju hjälp direkt, prata med nån och sen är det ju så nära att bara gå 
in och höra och så där” (ungdom 4). 

Respondenterna berättar att samarbetet och informationsutbytet har upplevts bra, dock har 
hjälp saknats vad gäller stöd i att skriva CV och personligt brev, enligt följande: 

”…jag tycker det funkar bra men jag tycker ju som inte att jag har fått nån så där direkt 
hjälp att hitta ett jobb, utan det har mest varit information om vart jobben finns och hur 
man ska gå tillväga, jag har inte fått skriva nåt CV eller personligt brev eller så där, 
utan det har varit att de berättat vart jobben finns, ut och sök dem, typ…” (ungdom 1). 

Och: 

”…jag tycker att jag kunnat få mer hjälp med just det här med att skriva ett CV och ett 
personligt brev och få ihop det liksom rätt. För när jag har sökt då har jag suttit och 
rabblat ihop nåt själv och jag vet inte om det är dugligt eller om det funkar att söka 
jobb med överhuvudtaget. Jag har inte fått hjälp med att skriva ihop ett bra CV så jag 
ändå har chans att få jobben, jag känner att mer hjälp med att utveckla hur jag ska göra 
för att söka ett jobb…” (ungdom 6). 

Kommunikationen och kontakten till och med Arbetsförmedlingen beskriver respondenterna 
som bra, däremot upplever en av respondenterna stödet och hjälpen från Arbetsförmedlingen 
annorlunda och menar istället att det upplevdes som tvång, denne berättar: 

”Nog har det väl funkat hyfsat, det har inte varit nå problem uti kommunikationen eller 
att hålla kontakt, men jag vet inte om jag har fått så mycket hjälp och stöd för de säger 
ju bara vad man ska göra och trycker dit en, på en praktik tillexempel, och det kan jag 
inte se som nån hjälp eller som stöd, jag ser mer som ett hot och ett tvång” (ungdom 2). 

De upplever ett bra stöd från handläggaren och att det är lätt att få kontakt samt att de får hjälp 
direkt då det är nära att besöka. Något som respondenterna upplever vara viktigt utifrån min 
studie är att ha en och samma handläggare, detta genom att det skapar en trygghet för 
respondenterna där de vet vem de ska vända sig till och de vågar anförtro sig till handläggaren 
på ett annat sätt än om de skickas runt bland många olika handläggare. Att ha en och samma 
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handläggare upplever respondenterna som viktigt, detta för att bygga upp ett förtroende och 
våga anförtro sig till sin handläggare, det upplevs jobbigt att träffa någon ny och berätta samt 
öppna upp sig på nytt, en respondent berättar: 

”…för det har ju varit mycket det där med att dem har bytt handläggare hit och dit, och 
det varit ganska mycket så tidigare, nu har jag haft en och samma ett tag och det är ju 
då skönt att veta vem man har, jag tycker det är bättre att ha en och samma för då kan 
man anförtro sig mer åt handläggaren och ha en och samma som man pratar med, för 
man blir mycket mer trygg och det tycker jag är jätteviktigt…” (ungdom 5). 

Och: 

”…att man har samma handläggare är viktigt, så man känner sig trygg när man ska 
komma eller ringa, så man vet vem man ska vända sig till och ringa, så att det inte blir 
att: men gu´, jag vet inte vem jag ska prata med eller vem är det som har hand om mig, 
nån som man har pratat med och är införstådd så de också vet vem man är och vad som 
varit innan så man slipper berätta om allt igen för nån ny som man aldrig har träffat 
och inte vet vem det är och så där…” (ungdom 1). 

6.5 Sammanfattande resultat 

Resultatet visar att respondenterna upplever sin situation som arbetssökande som både aktiv 
och spänd utifrån Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell. Detta då 
respondenterna som upplever miljön som aktiv beskriver situationen utifrån höga krav från 
Arbetsförmedlingen, hög egenkontroll i att själva planera och styra samt ett bra stöd från 
handläggare och vänner och bekanta. En aktiv miljö upplevs som positiv och kan medföra en 
ökad personlig utveckling och motivation. Detta i motsats till respondenten som istället 
upplever sin miljö som spänd och beskriver den utifrån höga krav kombinerat med låg 
egenkontroll och lågt stöd. Den spända miljön kan istället skapa negativa spänningar som på 
sikt kan leda till fysisk eller psykisk ohälsa. De flesta reaktionerna på ångest, fysisk sjukdom, 
trötthet och depression finns inom de spända miljöerna, dock uppgav respondenten att denne 
själv inte var aktiv i sitt arbetssökande vilket övriga respondenter som upplevde sin miljö som 
aktiv var. Utifrån Karasek och Theorells modell kan även den positiva och negativa stress 
som ungdomarna upplever förklaras. Samtliga respondenter utom en upplever en positiv 
stress genom de höga kraven som Arbetsförmedlingen ställer och den höga egenkontrollen 
som de upplever, vilket är något som gynnar lärandet och utvecklandet. Den respondent som 
upplevde sin miljö som spänd upplever istället en negativ stress genom de höga kraven och 
den låga egenkontrollen. 

Theorell (2003) menar att något grundläggande är möjligheten för ungdomar att kunna utöva 
kontroll över sin egen situation. Respondenterna upplevde kontroll i sin situation genom att 
sysselsätta sig och fylla dagarna med olika aktiviteter. Aktiviteter som träning, uträtta 
ärenden, sköta hemsysslor och pappersarbete medförde struktur i vardagen för respondenterna 
och den tidsmässiga strukturen upprätthölls genom detta. Giddens (2007) menar att de sociala 
kontakternas betydelse genom arbete rymmer möjligheten till att få bekanta och vänner och 
att de sociala kontakterna tenderar att upphöra vid arbetslöshet, något som respondenterna i 
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min studie undvek genom att umgås med bekanta. Att sysselsätta sig om dagarna upplevde 
respondenterna som något som underlättade och avvärjde i upplevelsen i situationen som 
arbetslös. Att försöka fylla dagarna med aktiviteter trots arbetslösheten upplever 
respondenterna som viktigt, detta genom att försöka öka känslan av tillfredställelse och att 
hålla sig sysselsatt för känslan av att faktiskt göra något. Angelöw (2009) menar att utövandet 
av kontroll och stress är något som är nära sammankopplade. Respondenterna i studien 
upplever en bra kontroll i sin situation som arbetslös men upplever inte ha kontroll över den 
ekonomiska situationen, vilket också är den faktor som skapar mest stress hos respondenterna 
enligt min studie. Angelöw (2009) menar att genom att angripa de faktorer som orsakar stress 
och genom att dämpa stressens biverkningar, kan stressen hanteras. En viktig del i att 
behärska stress är att kunna känna igen och kartlägga inre och yttre faktorer i situationer som 
skapar stress. Studien visar att respondenterna kan de hantera den stress som uppstår genom 
den ekonomiska situationen genom att prioritera bland sina utgifter och därmed kan det antas 
att ungdomarna kan lindra stressens negativa skadeverkningar. Genom att de prioriterar bland 
sina utgifter bör också stressen lindras då ungdomarna vet att det som är av vikt är betalt, det 
vill säga hyra, bilkostnader och mat. Utifrån ekonomi- skam modellen (Starrin et al. 1996) 
kan respondenternas upplevelser genom min studie bekräftas, detta genom att olika faktorer 
som har betydelse för individer går förlorade vid arbetslöshet. Respondenterna har beskrivit 
den ekonomiska påfrestningen som mest stressande och påtaglig men också genom att 
omgivningen ser ner på de och det skamfyllda med att vara arbetssökande. Starrin et al. 
(1996) menar vidare att en individs känslor kan handla om vrede, ilska och nedstämdhet då 
den arbetslösa möter andra människor. Ungdomarna i studien upplever detta genom den 
frustration som de känner med att inte kunna framhäva sig själva till potentiella arbetsgivare. 
Ilskan uppstår genom situationen där andra kan få arbete medan de själva inte lyckats med att 
få ett. Nedstämdheten beskriver respondenterna genom det faktum att de inte orkar göra 
någonting, känner sig deprimerade och som enstöringar samt folkskygga. 

Något som kan leda till ytterligare uteslutningsdimensioner enligt Giddens (2007) är saknaden 
av sociala relationer vilken uppstår genom den uteslutning från arbetsmarknaden som finns. 
Studien visar att arbetslösheten är psykiskt påfrestade för respondenterna, något som är 
beskrivet genom begrepp som rastlöshet, att ingenting spelar någon roll och att en depressions 
liknande känsla uppstår. Eriksson (2004) som menar att arbetet har en väsentlig betydelse i 
människans liv samtidigt som arbetet motverkar utanförskap och har en positiv inverkan på 
människans psykiska och fysiska hälsa är också något som stärks genom min studie. Detta då 
respondenterna upplever och beskriver ett utanförskap som arbetslösheten för med sig samt 
att respondenterna beskrivit en försämring av både den psykiska och fysiska hälsan. Reine 
(2009) menar genom sin studie att samband mellan psykiska symtom och långtidsarbetslöshet 
är starkare hos unga än bland vuxna samt att ungdomar mellan 18-21 år i högre grad är utsatta 
för sämre hälsa till följd av svårigheterna med att komma ut på arbetsmarknaden, något som 
min studie bekräftar utifrån respondenternas upplevelser.  

En annan faktor som stärks genom min studie är upplevelsen av skam. Starrin (2009) menar 
att det lätt kan bryta ner individer så att de känner sig som förlorare, blir passiva och inte får 
någon energi att vara aktiva i sitt arbetssökande. Detta påvisar studien genom respondenternas 
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beskrivningar av att arbetslösheten som de befinner sig i, inte är något som de gärna skyltar 
med och undviker att berätta in i det sista. Beck (2005) menar att en persons misslyckande 
med att få ett arbete medför att individen känner sig värdelös och att självförtroendet minskar. 
Detta upplevde respondenterna i min studie i form av att andra människor, som har arbete, 
tittade ner på de, men också genom att det känns bättre för självkänslan att ha ett arbete att gå 
till, vilket i sin tur medförde att respondenterna kände sig mindre bra och att ett ökat 
utanförskap finns mot de som har ett arbete. 

Mörtvik och Rautio (2009) menar att ett sänkt självförtroende som den arbetslösa situationen 
medför försvårar möjligheterna att ta sig ut på arbetsmarknaden, något som respondenterna i 
min studie inte upplever. Respondenterna upplever inte att de tvivlar på sig själv och sina 
kunskaper. Starrin (2009) som menar att en vanlig uppfattning är att det är den arbetssökandes 
personliga egenskaper och förhållningssätt till arbete som är bakomliggande faktorer till en 
persons arbetslöshet, är något som min studie inte heller bekräftar. Respondenterna vill ha ett 
arbete och upplever istället en frustration över att inte få jobben som de söker men har inga 
tvivel på den egna förmågan. Frustrationen är kopplad till att inte kunna framhäva sina 
kunskaper till arbetsgivarna. Att tvivla på sig själv och sina kunskaper i situationen med att 
vara arbetssökande upplevs inte, men en frustration över att inte få ett arbete finns således. 
Starrin (2009) har studerat arbetslösa och bygger sina slutsatser på arbetslöshet som sådan, då 
jag studerat ungdomar, vilka utgör 25 procent av samliga arbetslösa kan detta bidra till att det 
blir mer accepterat genom att ungdomsarbetslösheten är ett vanligt förekommande faktum i 
dagens samhälle.  

Piippola (2010) visar genom sin artikel att de som flyttar från Norrbotten i stor utsträckning är 
ungdomar och att det är storstadsregionerna som lockar. Utbudet av utbildningar och arbeten 
är större men också möjligheten till att pendla mellan olika arbetsmarknader. Resultatet i 
studien visar att utbilda sig, pendla och flytta från orten för att få större möjligheter till arbete 
är något som respondenterna upplever skilt utifrån den privata familjesituationen som de 
befinner sig i. Min studie visar att den del av ungdomarna som är beredda att flytta från orten 
är de som menar att de inte har något som håller de kvar på orten i form av familj. Den del 
som upplever svårigheterna med att flytta från orten innefattas av dem respondenter som har 
sambo, familj och barn. Piippolas (2010) artikel visar att de högutbildade och högavlönade är 
de som har större möjligheter att kunna röra på sig och samtidigt bibehålla sitt sociala nätverk 
på hemorten medan min studie visar att ungdomarna istället upplever en eventuell flytt till en 
storstad som en möjlighet i sig. Risken för att tappa det sociala nätverket med vänner och 
familj som finns på hemorten är också en faktor till att respondenterna i min studie inte ser en 
flytt från orten som en möjlighet, i likhet med Piippolas artikel. Vissa av respondenterna 
menar dock att det är värre att lämna kompisarna bakom sig än familjen. För att ta sig ur 
arbetslösheten och motverka den höga ungdomsarbetslösheten som finns i samhället idag 
finns alternativen att utbilda sig, pendla eller flytta. För en del av respondenterna var 
utbildning en möjlig utväg ur arbetslösheten medan de andra såg sin möjlighet att komma ur 
arbetslösheten genom att flytta från orten. Hammarström (2002) menar att genom att skapa 
arbeten som är meningsfulla för ungdomarna kan minska uppkomst av besvär och samtidigt 
fungera rehabiliterande kan även kopplas samman med både Karasek och Theorells (1990) 
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teori samt Hägglunds (2009) rapport där intresse och eget engagemang i situationen som 
arbetssökande är viktig. Detta genom att intresset och engagemanget från de arbetssökande 
ungdomarna skapar en känsla av meningsfullhet inför arbetena som de söker och därmed 
fungerar som rehabiliterande åtgärder. 

Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar sker bland annat genom ”Jobbgarantin för 
ungdomar” samt projektet ”Unga jobb”. Respondenterna upplever inte att deras möjligheter 
att komma ut på arbetsmarknaden har ökat genom att vara inskrivna i ”Jobbgarantin för 
ungdomar” utan upplever istället att den ekonomiska ersättningen de får genom att delta är det 
som de har nytta av. Studien visar att respondenterna upplever en svårighet och avsaknad av 
hjälp från Arbetsförmedlingens sida med att skriva CV och personligt brev. De menar att 
hjälp i dessa frågor bör sättas in snabbare då en stor osäkerhet upplevs i hur det ska skrivas 
och om det är gångbart för användning i jobbsökandet. Vidare saknar respondenterna mer 
vägledning i hur själva jobbsökandet går till, de menar att de inte vet hur eller vad de ska 
framhäva och berätta om sig själva på en eventuell anställningsintervju, något som de 
upplever att Arbetsförmedlingen bör lyfta och tydliggöra i sitt arbete med ungdomar. Studien 
visar att samarbetet med och till Arbetsförmedlingen upplevs överlag som bra av 
respondenterna. De menar att de vet vem de ska kontakta och att det är lätt få kontakt, 
Arbetsförmedlingen är nära att besöka där respondenterna upplever att de får hjälp direkt. 
Något som respondenterna i min studie upplever vara viktigt är att ha en och samma 
handläggare, detta genom att det skapar en trygghet för respondenterna där de vet vem de ska 
vända sig till och de vågar anförtro sig till handläggaren på ett annat sätt än om de skickas 
runt bland många olika handläggare. Att bygga upp ett förtroende och våga anförtro sig till sin 
handläggare är enligt respondenterna viktigt, detta då det upplevs jobbigt att träffa någon ny 
och berätta samt öppna upp sig på nytt för någon som de inte träffat förut.   
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7. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera vilka möjligheter och förutsättningar 
ungdomarna har i sin arbetslöshet samt hur de handlar för att ta sig ur den. Vid studiens 
genomförande har jag utgått från tre följande frågeställningar: Vilka möjligheter och 
begränsningar upplever sig de långtidsarbetslösa ungdomarna ha i att kunna påverka sin egen 
situation samt för att sig ur den? Hur upplever de långtidsarbetslösa ungdomarna samarbetet 
med Arbetsförmedlingen? Hur löser de långtidsarbetslösa ungdomarna sin ekonomiska 
situation? 

Utifrån frågeställningar som legat till grund för studiens genomförande presenteras 
diskussionen nedan, detta för att tydliggöra resultatdiskussionen utifrån frågeställningarna och 
den teori som är använd i studien.  

7.1 Möjligheter, begränsningar, situationspåverkan och handlade 

Ungdomarna i studien upplever sina möjligheter genom att utbilda sig, pendla och flytta från 
orten, även om det medför en risk att tappa det sociala nätverket på hemorten. Något som 
skiljer sig från Piippolas (2012) artikel då hon menar att de högutbildade och högavlönade 
grupperna är de som har möjlighet att kunna röra på sig, dock utan att riskera det sociala 
nätverket på hemorten. Ungdomarna i studien upplever flytten i sig som en möjlighet och 
menar att de inte har något som håller de kvar.  De ungdomar som upplever svårigheter med 
att flytta eller pendla är de som har familj, barn och eller sambo. Risken att tappa det sociala 
kontaktnätet som finns på hemorten är också en bidragande faktor till begränsningar som 
ungdomarna upplever, däremot upplevs det inte lika jobbigt att lämna föräldrarna som 
kompisarna. Att ungdomarna ser en flytt från orten kan antas bero på det att de upplever fler 
möjligheter med att komma bort från en mindre kommun till en större stad som har mer att 
erbjuda i form av utbildning och arbete. Att utbilda sig i form av att komplettera och slutföra 
gymnasiebetygen samt utbilda sig på högskola eller universitet ses också som en möjlighet, 
dock finns vissa begränsningar hos några av respondenterna som menar att utbildning är en 
lång väg att gå för att få ett arbete vilket kan försvåra situationen med att faktiskt påbörja och 
genomföra eventuella studier. Eriksson (2004) som menar att arbetet ar hen väsentlig 
betydelse i människans liv samtidigt som det motverkar utanförskap och har en positiv 
inverkan på ungdomars psykiska och fysiska hälsa är något som respondenterna i min studie 
upplever. De beskriver ett utanförskap som de upplever att arbetslösheten för med sig samt att 
de upplever en försämring av sin egen hälsa, både den psykiska och fysiska. Giddens (2007) 
som menar att saknaden av sociala relationer genom att uteslutas från arbetsmarknaden är 
något som också kan leda till uteslutning. Min studie påvisar att respondenterna upplever den 
arbetslösa situationen som psykiskt påfrestande vilket de även beskrivit genom en rastlöshet 
som de upplever men också genom att ingenting spelar någon roll och att en känsla som kan 
liknas med depression uppstår genom arbetslösheten. Studien påvisar även Starrins (2009) 
teori om att skam lätt kan bryta ner ungdomar så de blir passiva och upplever sig som 
förlorade, detta genom att ungdomarna i studien anser situationen med arbetslöshet som något 
de gärna undanhåller in i det sista och inte vill skylta med. Vidare upplever ungdomarna i 
studien att andra människor som har arbete tittade ner på de vilket bekräftar Becks (2005) 
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teori där han menar att en ungdoms misslyckande med att få ett arbete medför att denne 
känner sig värdelös och att självförtroendet minskar. Att ett sänkt självförtroende genom den 
arbetslösa situationen, som Mörtvik och Rautio (2009) menar kan försvåra möjligheten att ta 
sig ut på den reguljära arbetsmarknaden är inte något som ungdomarna i min studie upplever. 
Respondenterna tvivlar inte på sig själva och sina kunskaper. Starrin (2009) menar att den 
arbetslösas personliga egenskaper och förhållningssätt till arbete är bakomliggande faktorer 
till personens arbetslöshet. Min studie som baseras på ungdomar påvisar att ungdomarna i 
studien vill ha ett arbete men upplever en frustration över att inte få de arbeten som de söker. 
Frustrationen menar ungdomarna också bottna i att de inte vet hur de ska framhäva sina 
kunskaper till arbetsgivarna så att dessa ska vilja anställa de. Hammarströms (2002) teori om 
att skapa arbeten vilka är meningsfulla för ungdomarna kan minska uppkomst av besvär 
samtidigt som det har en rehabiliterande funktion för ungdomarna är något som kan kopplas 
samman med Karasek och Theorells (1990) teori samt Hägglunds (2009) rapport som visar att 
intresse och ungdomars eget engagemang i situationen som arbetslös är viktig. Detta då 
intresset och engagemanget från de långtidsarbetslösa ungdomarna bidrar till att skapa en 
känsla av meningsfullhet inför de arbeten som de söker och kan därför också fungera 
rehabiliterande för ungdomarna. Debatten om ungdomsarbetslöshet i media är mycket kritisk 
mot den politik som förs, trots att konsekvenserna av långtidsarbetslöshet är höga och farliga 
är detta något som sällan lyfts i debatten. Ungdomarna som är långtidsarbetslösa vaggas 
istället in i en form av passivitet som kan vara svår att ta sig ur. Detta kan medföra en högre 
påfrestning för de redan utsatta ungdomarna vilket kan göra det svårare att komma ur 
långtidsarbetslösheten. Jag menar att ungdomar som är långtidsarbetslösa bör vara mer aktiva 
och samhällsintresserade, detta för att snabbare arbeta mot att komma ur arbetslösheten och 
de risker som det kan medföra bland annat gällande ur hälsosynpunkt.  

7.2 Samarbetet med Arbetsförmedlingen 

Ungdomarna i studien upplever inte att deras möjligheter att komma ut på den reguljära 
arbetsmarknaden har ökat genom deras deltagande i ”Jobbgarantin för ungdomar”. Detta då 
de obligatoriska träffarna som anordnas upplevs innehålla samma information av de 
ungdomar som har klara målsättningar i sin arbetslöshet, däremot medger ungdomarna att 
informationen kan vara till hjälp för de ungdomar som är mer vilsna och osäkra i sin 
arbetslöshet. Ungdomarna upplever en svårighet med att skriva CV och personligt brev och 
menar att insatser i dessa frågor bör sättas in snabbare från Arbetsförmedlingen, detta då en 
stor osäkerhet kring dessa frågor finns bland ungdomarna. Vidare saknar ungdomarna hjälp 
och vägledning i själva jobbsökandet och hur det går till, de menar att de inte vet vad eller hur 
de ska framhäva sig själva på en anställningsintervju inför en tänkbar arbetsgivare. Detta är 
något som ungdomarna upplever en stor osäkerhet kring och menar att Arbetsförmedlingen 
bör tydliggöra detta i sitt arbete med och mot ungdomar. Något som ungdomarna i studien 
upplever vara viktigt är att ha en och samma handläggare, detta för att de lätt vet vem de ska 
kontakta men också genom den trygghet det skapar. Ungdomarna menar att de vågar anförtro 
sig mer till en och samma handläggare än om de skickas runt bland många olika. Att bygga 
upp ett förtroende till handläggaren är viktigt då de upplever det jobbigt att träffa någon ny 
och öppna upp sig på nytt för någon som de aldrig har träffat. Genom att tydligare belysa 
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riskerna för ungdomarna som arbetslösheten kan föra med sig kan medföra att de blir mer 
mottagliga för praktikplatser för att inte riskera sin hälsa, sitt välmående och den sociala 
uteslutningen som de befinner sig i och utsätts för, även om det inte ger någon ekonomisk 
utdelning i form av inkomst. Praktiken ungdomarna kan göra bidrar även med en struktur i 
vardagen och en aktivitet som fyller en funktion, vilket de menar är svårt med arbetslösheten 
då de lätt känner sig rastlösa. Även det sociala samspelet gynnas då ungdomarna genom 
praktiken skapar kontakter, får erfarenheter och meriter som de kan sätta på sina CV:n. 
Genom sitt arbete med långtidsarbetslösa ungdomar kan Arbetsförmedlingen lyfta kunskapen 
hos ungdomarna gällande eventuella risker som de ställs inför genom sin arbetslöshet. Detta 
för att bidra med kunskap som är av samhällsnytta för ungdomarna där de kan använda sig av 
kunskapen och motverka negativa hälsoeffekter hos sig själva och försöka undvika att hamna 
i ett passivt tillstånd där dessa risker ökar. 

7.3 Den ekonomiska situationen 

Den ekonomiska ersättningen som ungdomarna får genom sitt deltagande i ”Jobbgarantin för 
ungdomar” är något som respondenterna upplever vara till hjälp, inte programmet i sig. 
Angelöw (2009) menar att utövandet av kontroll och stress är något som är nära 
sammankopplat, detta är något som ungdomarna i studien upplever genom att han kontroll i 
sin arbetslösa situation men upplever en avsaknad av kontroll över den ekonomiska 
situationen. Ungdomarna menar att det är ekonomin som skapar mest stress hos de, bland 
annat genom att de tvingas vara ekonomiskt beroende av familj, föräldrar eller sambo. Starrin 
et al. (1996) som genom ekonomi- skam modellen menar att olika faktorer som har betydelse 
för individer går förlorade vid arbetslös bekräftas i min studie utifrån det faktum att 
ungdomarna upplever den ekonomiska påfrestningen som mest påtaglig men också genom 
upplevelsen av att omgivningen ser ner på de och det skamfyllda ungdomarna upplever med 
att vara arbetssökande. En mildrande omständighet för ungdomarna är den förståelse som idag 
finns i samhället kring den generellt höga ungdomsarbetslösheten, genom detta kan det antas 
att ekonomi- skam modellen motsäger ungdomarnas situation. Modellen är inte specifikt 
prövad mot arbetslösa ungdomar, endast arbetslösa, varpå ungdomarna i studien upplever en 
mildrande verkan på skammen. Den förståelse som finns i samhället idag med de svårigheter 
som finns för ungdomar att hitta ett arbete, menar ungdomarna i studien underlätta den 
ekonomiska situationen och upplever därmed ingen skam kopplad till ekonomin. Att 
prioritera bland utgifter och få hjälp av föräldrar är påfrestande men under omständigheterna 
menar ungdomarna att samhällsförståelsen lindrar upplevelsen. Då ungdomarna upplever det 
påfrestande att i ung vuxenålder vara ekonomiskt beroende av bland annat föräldrar, torde 
ungdomarna arbeta mer aktivt med att komma ur sin arbetslöshet för att undvika beroendet. 
Genom detta skulle deras självkänsla öka samt skammen lindras då de skulle bidra till den 
gemensamma välfärden och självförsörjningsskyldigheten. Med detta skulle även kunskapen 
kunna öka om att myndigheter och föräldrar inte kan vara ansvariga för deras ekonomi och 
lösa problemen åt ungdomarna samt att ansvaret ligger på de själva. 
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7.4 Avslutande diskussion 

Den tidigare forskningen genomförd av Reine (2009) visar att ett samband mellan psykiska 
symtom och långtidsarbetslöshet är starkare hos de unga än bland de vuxna samt 
Hammarström (2002) som påvisat att arbetslöshet i ett tidigt skede hos ungdomar medför en 
allvarlig framtida risk för både nedsatt hälsa och ogynnsamt hälsobeteende. Därför bör min 
studie vara av intresse för den undersökta ungdomsarbetslösheten och Arbetsförmedlingens 
ungdomsarbete i syfte att försöka belysa, lyfta fram och motverka en försämrad hälsa som kan 
uppstå genom arbetslöshet. Studien borde även vara av intresse för Arbetsförmedlingen då de 
genom sitt arbete med ungdomarna kan informera och upplysa om hur de själva kan påverka 
sin egen situation som arbetslös och därmed motverka negativa hälsoeffekter, gynna sitt eget 
lärande och öka sina kunskaper om hur arbetslösheten kan påverka de och vilka risker som 
situationen med att vara arbetslös kan medföra och innebära. Genom att lyfta fram 
hälsoriskerna för de långtidsarbetslösa ungdomarna kan det fungera som en ”väckarklocka” 
hos de mindre engagerade ungdomarna och bidra till ett ökat intresse och ett större 
engagemang i dennes egen situation med arbetssökandet och få dessa att arbeta sig ur den 
arbetslöshet som de befinner sig i.  

Studien borde även vara av intresse genom att informera arbetslösa ungdomar om Hägglunds 
(2009) forskning som visade att kombinationen av utökad kontroll av sökbeteendet och 
jobbsökaraktiviteter leder till ett bättre utfall än enbart utökad kontroll vilket är något som kan 
gynna arbetslösa ungdomar. Detta genom att de mer vilsna ungdomarna kan komma att bli 
mer engagerade i sin situation med att arbeta mot att försöka ta sig ur den arbetslöshet de 
befinner sig i. Intressant vore även fortsatta studier gällande hur långtidsarbetslösa ungdomar 
skulle kunna motiveras ännu mera, detta då det är skäligt att utifrån Karasek och Theorells 
(1990) modell att anta att engagemanget inför den egna situationen kan öka ju mer aktiva 
ungdomarna är i sitt arbetssökande. Då ungdomarna troligen har olika långa toleranströsklar i 
att vara aktiva i sitt arbetssökande skulle Arbetsförmedlingen i sitt arbete med ungdomarna ge 
ett ungefärligt snitt på hur länge de måste vara aktiva i sitt arbetssökande för att få ett arbete. 
Detta för att skapa ett tidsperspektiv hos de arbetslösa ungdomarna vilket även skulle kunna 
öka deras motivation i att vara aktiva i sitt arbetssökande för att snabbare komma ur 
arbetslösheten. Likaså vore studier intressanta att genomföra som handlar om hur ungdomarna 
kan motiveras till engagemang för att genom det skapa en förståelse hos ungdomarna att ju 
mer engagerade de är, desto högre kontroll upplever de inför sin arbetslöshet, vilket i sin tur 
kan gynna lärandet och den personliga utvecklingen. Min studie skulle även kunna tillämpas 
för att studera hur nyanlända långtidsarbetslösa ungdomar upplever sin situation, förutsatt att 
en långtidsarbetslöshet bland nyanlända ungdomar finns. 

Den kvalitativa metoden som jag utgått ifrån i min studie har varit fördelaktig för att nå fram 
till ungdomarnas upplevelser av den arbetslösa situationen. Utifrån Miles och Hubermans 
(1994) teori är det skäligt att likna min närvaro på Arbetsförmedlingen som en långvarig 
kontakt med det aktuella studerade fältet. För att nå en högre förståelse för ungdomarnas 
arbetslöshet hade observationer kunnat genomföras vid de informationsträffar som 
ungdomshandläggarna bedriver i sitt arbete utifrån ”Jobbgarantin för ungdomar”. 
Gruppintervjuer hade också kunnat tillföra mer förståelse för ungdomarnas arbetslöshet då de 
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hade haft möjlighet att diskutera frågorna och sina upplevelser fritt med varandra. Även 
intervjuer med ungdomshandläggarna hade kunnat tillföra en ytterligare dimension till studien 
och Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar.  

Esaiasson et al. (2009) menar att det krävs en god begreppsvaliditet kombinerat med en hög 
reliabilitet för att uppnå en hög resultatvaliditet. Att mäta det som är avsett att mäta utgör 
validiteten, jag menar att jag genom hela studieprocessen följt mitt syfte och de 
frågeställningar som legat till grund för studien vilket också har lett fram till en hög validitet. 
Reliabiliteten som handlar om trovärdigheten i studien är också hög då informationen 
kommer från källor med erfarenhet, det vill säga ungdomar som är långtidsarbetslösa. 
Ungdomarna upplevdes även trovärdiga och ärliga i sina svar, detta genom att de öppet 
berättat som sina upplevelser samt de för- och nackdelar som de menar finns med att vara 
arbetslös i dagens samhälle. Resultatet i studien borde stärkas ytterligare utifrån den 
metodtriangulering som jag använt mig av, detta då konstaterandet genom mina oberoende 
mätningar stämmer överens med varandra, vilket innebär att de namnlistor jag fått från 
ungdomshandläggarna faktiskt bestod av långtidsarbetslösa ungdomar. Sett till den tidigare 
forskningen på området borde reliabiliteten vara hög, bland annat genom Piippolas artikel 
som visar att de som flyttar från Norrbotten i stor utsträckning är ungdomar och att det är 
storstadsregionerna som lockar. Validitet och reliabilitet borde stärkas ytterligare genom den 
respondentundersökning som är genomförd, detta för att det i respondentundersökningar 
handlar om förklara och beskriva varför och hur de olika ungdomarnas svar skiljer sig åt 
mellan varandra (Esaiasson et al. 2009) vilket min studie också uppvisar. Genom att använda 
sig av ett slumpmässigt urval vid förfrågning för vidare intervjuer medför det en, i mindre 
format, någorlunda bra avbildning av den helhet som studeras, vilket också är en faktor som 
styrker både reliabiliteten och validiteten i studien, detta då ungdomarnas upplevelser av 
arbetslösheten genom empirin påvisar hur verkligheten ser ut (Esaiasson et al. 2009). 

Jag menar att det syfte och de frågeställningar som ligger till grund för studien har besvarats. 
Detta genom att jag har förankrat mina slutsatser i de olika teorierna som har använts under 
studiens gång, samt att teorierna funnits i åtanke hos mig under hela studieprocessen. Trots att 
jag arbetar på Arbetsförmedlingen har jag varit trofast mot min studie. Jag har endast använt 
mina kollegor och arbetskamrater som bollplank för mina idéer och hela tiden själv tagit de 
slutgiltiga besluten allt eftersom studieprocessen framskridit. Mitt arbete på 
Arbetsförmedlingen ser jag endast till min fördel då jag hela tiden haft en närhet till det 
studerade fältet. Detta har medfört att jag lätt har kunnat göra uppföljningar och haft stöd i 
eventuella oklarheter och funderingar, bland annat genom den lokala förmedlingens 
verksamhetssamordnare. Jag anser mig heller inte ha påverkats av mitt arbete som 
handläggare vilket jag också menar att mitt resultat speglar och påvisar då jag utifrån 
ungdomarnas beskrivningar återgett deras upplevelser av att vara långtidsarbetslös i dagens 
samhälle. Jag har inte heller varit partisk mot Arbetsförmedlingen genom att försköna 
resultatet utan har genom studieprocessen strävat efter att återge och framställa den verklighet 
som ungdomarna upplever. Studien har gett mig en större förståelse och inblick i detta 
studieområde samt vikten av ungdomars eget intresse, engagemang och kontroll i och över sin 
arbetslöshet.  
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Det som förvånade mig under studiens gång var den uppriktighet som jag upplevde utifrån 
ungdomarnas svar under intervjuerna trots att de var införstådda med att jag själv arbetade på 
Arbetsförmedlingen. Ungdomarna har svarat politiskt korrekt på mina frågor under 
intervjuerna och berättat om både positiva och negativa sidor som de upplever i sin 
arbetslöshet. Trots att många av ungdomarna upplever arbetslösheten och den ekonomiska 
situationen som påfrestande många gånger har de framtidsplaner och mål som de vill 
uppfylla, att ha i åtanke är dock Angelins studie där hon menar att risken är 6-7 gånger större 
för en person är marginaliserad i 20-års åldern att även vara det fortsatt, senare i livet.  
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9. Bilagor 
 

9.1 Intervjuinformation till respondenter 

Hej NN 

Jag vill börja med att tacka för visat intresse gällande min studie. Syftet med intervjun är att 
försöka fånga dina upplevelser kring frågorna gällande ditt arbetssökande och hur du upplever 
din situation i dagens samhälle.  

Som jag så åt dig på telefon, så följer jag Vetenskaprådets forskningsetiska principer. Detta 
innebär att du har rätt att avbryta din medverkan när som helst under arbetets gång och då 
kommer inte den insamlade informationen att användas i studien. Din medverkan kommer 
vara helt anonym och ditt namn kommer inte framgå någonstans i arbetet.  

Intervjun kommer att spelas in på bandspelare för att underlätta vid transkribering och analys, 
den kommer även att förvaras ofrånkomligt från obehöriga och kommer endast att användas i 
studiens syfte. 

Om något känns oklart eller om du har övriga frågor är du välkommen att kontakta mig, du 
når mig på mailen eller på telefon ***-*** ** **. I annat fall ses den (dag och tid för bokad 
intervju).   

Med vänliga hälsningar 
Jenni Yli 
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9.2 Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

1) Din utbildningsbakgrund, kan du berätta om den? 
2) Hur länge har du varit arbetssökande? 
3) Av vilken anledning blev/är du arbetssökande? 

- Uppsagd? Ej fått arbete efter studier? 
4) Hur upplevde du att bli arbetssökande? 

-Skam? 
- Stress? 
- Kontroll över vardagen? 

Möjligheter och begränsningar: 

1) Hur påverkar ditt arbetssökande din vardag? 
- Tvingas du avstå från saker? Berätta! 

2) Upplever du arbetssökandet annorlunda nu i jämförelse med när du blev 
arbetssökande? 

3) Hur upplever du att det känns att söka arbete? 
- Jobbigt, påfrestande, hoppfullt? Berätta! 

4) Hur upplever du inflytandet i att söka arbete? 
5) Hur upplever du delaktigheten till att söka arbete?  
6) Hur ser du på att utbilda dig? Funderingar kring studier? 
7) Hur ser du på dina möjligheter att få arbete? 
8) Vad är främsta orsaken till att du vill ha ett arbete? 
9) Finns det något i ditt liv, som du anser måste förändras, för att öka dina möjligheter att 

få ett arbete? 
- Utbildning? 
- Referenser? 
- ”Få in en fot”? 

10) Vilken sorts arbete skulle du vilja ha? 
11) Skulle du vara beredd att flyta från orten för att få ett arbete? 
12) Hur upplever du möjlighet att flytta från orten för att få ett arbete? (familj, ekonomi, 

socialt kontaktnät) 
13) Vad skulle krävas för att du skulle ha möjlighet att flytta från orten för ett arbete? 

- Vilka hinder finns? 
- Vilka möjligheter finns? 

Samarbetet med och till Arbetsförmedlingen 

1) Hur upplever du samarbetet med Arbetsförmedlingen? Fungerar det bra? 
- Om ja, berätta! 
- Om nej, hur skulle du vilja att det såg ut och vad kan förändras? 

2) Kan du beskriva de krav som finns på dig från Arbetsförmedlingen? (söka arbeten, 
redovisa sökta jobb, besök och uppföljningar) 
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3) Hur upplever du de krav som ställs på dig som arbetssökande från 
Arbetsförmedlingen? 
- För hårda? Rimliga? 

4) Hur upplever du egenkontrollen, d.v.s. möjligheten till att själv planera och styra över 
din situation som arbetssökande? 

5) Vilken hjälp och vilket stöd har du fått av Arbetsförmedlingen? 
6) Hur upplevde du den hjälpen och det stödet 

- Från handläggare? 
- Från chefer? 

7) Vilken hjälp eller vilket stöd saknar du och skulle vilja ha? 
8) Upplever du att du har kontroll över ditt liv och vad som ska ske? 
9) Har du deltagit i några av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärder genom olika 

insatser och program? 
- Om ja, hur upplevde du det?  
- Ledde det till ökade möjligheter för arbete? 
- Om nej, varför inte? 

10) Vad saknar du från Arbetsförmedlingens sida för att öka dina möjligheter till att 
komma ut på arbetsmarknaden? 

11) Vad upplever du kan förbättras i Arbetsförmedlingens ungdomsarbete? (program, mer 
hjälp, stöd, praktik) 

Den ekonomiska situationen: 

1) Har din syn förändrats på dig själv sedan du blev arbetssökande? 
- Hur upplever du det? 

2) Hur upplever du att andra människor, som arbetar, ser på dig och din situation? 
3) Hur upplever du situationer där du måste berätta att du är arbetssökande? 
4) Har du någon gång undvikit en situation där du vet att du hade fått frågan om vad du 

arbetar med? Tex på fest, möte med nya människor etc? 
5) Har du någon gång låtit bli att berätta att du är arbetssökande? 

- Om ja, varför? 
6) Finns det någon som du kan prata med gällande din situation som arbetssökande? 

- Om ja, hur upplever du det? 
- Om nej, skulle du vilja ha det? 

7) Vad upplever du vara mest negativt med att vara arbetssökande? 
8) Vad skulle förändras om du fick ett arbete? 
9)  Hur ser du på framtiden? 
10) Har du funderingar kring studier? 

- Om ja, vilken typ av studier? (komvux, universitet) 
- Om nej, varför då? 

11) Finns det något positivt med att vara arbetssökande? 

 
 


