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Sammanfattning 
 

Ung och arbetssökande 
 

En studie av ungdomars erfarenheter 
 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur ung-
domar skapar mening i sin vardag i sitt sökande efter arbete, hur ungdomar 
utarbetar strategier och förhåller sig till sin livssituation som arbetssökande 
samt hur de uppfattar sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Två övergripande frågeställningar för denna licentiatuppsats är; Hur hanterar 
och förhåller sig ungdomar till situationen att vara arbetssökande? Vilka upp-
fattningar har de om möjligheterna till ett arbete ur ett framtidsperspektiv?  

Licentiatuppsatsen tar sin utgångspunkt i ett arbetsmarknadsprojekt där in-
tervjuer har genomförts med 19 ungdomar, 14 män och 5 kvinnor, i åldern 18-
25 år. Genom intervjuer med ungdomarna beskrivs deras erfarenheter av att 
vara arbetssökande och föremål för arbetsmarknadsinsatser. Ungdomarna be-
skriver sitt möte med samhällets olika organisationer utifrån ett arbetsmark-
nadsperspektiv. Av projektbeskrivningen framgick att bakgrunden till projek-
tet var upplevelsen av brist hos myndigheter att i ett tidigt stadium identifiera 
och samverka, för att ge unga arbetssökande tillräckligt stöd för att underlätta 
etablering på arbetsmarkanden.  

Ett centralt intryck är att de legitimerar sin situation utan arbete genom att 
relatera den till att det ställs orealistiska krav från både arbetsgivare och myn-
digheter. Ett annat intryck är att ungdomarna även skapar strategier och hand-
lingsutrymme för att hanterar sin situation. Det kan ta sig uttryck i det vardag-
liga livet genom aktiviteter som ger struktur åt dagen, som kan handla om fy-
siska aktiviteter och umgänge med kompisar. Strategierna visar att de anser 
att det är viktigt med sociala aktiviteter överlag och deltagande i olika arbets-
marknadsprojekt är en strategi som samtidigt ger en struktur i livet och inne-
bär att de är aktiva i sin situation som arbetssökande. Den viktigaste strategin 
är dock att anstränga sig för att få ett arbete som gör dem ekonomiskt själv-
ständiga och de anser att arbete även har en social betydelse. De flesta är oin-
tresserade av det samhällspolitiska systemet och anser sig ha svårt att påverka 
detta, där en orsak kan vara att de upplever sig själva som passiva offer.  

I processen att etablera sig på arbetsmarknaden möter ungdomarna aktörer 
från samhällets olika instanser som ska verka som socialt stöd. Men det myn-
digheterna anser vara stöd upplever flera av ungdomar som kontroll. De upp-
lever att de till stor del får anpassa sig till existerande åtgärder istället för att 
åtgärderna anpassas efter individen. 
 





 
Abstract 

 
 

Young and unemployed 
 

A study of the experiences of young adult’s  
 

 
The main purpose of this licentiate thesis is to describe and analyse young 
adult’s experience of unemployment; how young adults form strategies and 
relate to their unemployment as well as how they perceive their possibilities 
of establishing their selves in the labour market. The two main questions for 
this study are; how do adolescents cope and relate to being unemployed? 
And; what do they think about the possibilities of securing employment in the 
future? 

This licentiate thesis began as a labour market project where interviews 
with nineteen adolescents, 14 male(s) and 5 female(s), aged between 18 and 
25 years were carried out. These interviews provide a description of the ado-
lescent experience of being unemployed as well as subjects in labour market 
action programmes. The adolescents describe their meeting with different or-
ganizations in society from a labour market perspective. Through the project 
description it is understood that the background to this project was the experi-
ence of shortcomings of authorities to identifying and cooperating with young 
jobseekers during the early stage and not providing sufficient support to make 
their establishment on the labour market easier.  

A central impression is that these adolescents legitimise their unemploy-
ment by relating it to the unrealistic demands of employers and authorities. 
Another impression is that these young people also create strategies and space 
to deal with their situation. This may be visible in the daily life through activi-
ties that give the day structure such as physical activities or spending time 
with friends. These strategies reveal that these young people consider social 
activities as important, that participation in different labour market projects 
means that they are active in their unemployment and give their life structure. 
The most important strategy is however the struggle to secure employment as 
this makes them economically independent and social status. The majority are 
not interested in the social political system and consider it difficult to influ-
ence, one reason for this is that they perceive themselves as passive victims.  

In the process of establishing their selves in the labour market young peo-
ple meet the representatives of society’s different authorities that act as social 
support. However, what the authorities consider as support most young peo-
ple consider as control in that they must routinely adapt to existing measures 
of actions instead of the actions being adapted to the individual.  



 
 



Förord 
 

 
Efter några års arbete som universitetsadjunkt erbjöds jag på våren 2003 möj-
lighet att delta i en utvärdering av arbetsmarknadsprojektet ”En arbetsmark-
and för alla unga i Boden”. Ett uppdrag där jag genomförde intervjuer med 
ungdomar. Vid samma tidpunkt blev jag antagen till forskarutbildning vid In-
stitutionen för hälsovetenskap vilket innebar studier som gett mig många nya 
kunskaper och insikter. Tillsammans med arbetet i projektet ligger detta till 
grund för denna licentiatuppsats. För att den skulle vara möjlig att genomföra 
finns det flera personer som jag vill rikta ett tack till. 
 
Först vill jag säga tack till de personer som jag mött i projektet som med sin 
öppenhet delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser av sin situation 
som arbetssökande.  
 
Därefter riktar jag ett tack till professor Jan-Inge Hanssen som initialt varit 
min handledare. Han har varit ett stöd i mitt skrivande och visat på vägar att 
strukturera och hantera mitt material. Tack också till professor Johans Sand-
vin som bidragit med många värdefulla synpunkter.  
 
Genom förändringar i organisationen kom den avdelning jag arbetar vid att 
flyttas till Institutionen för arbetsvetenskap vid halvårsskiftet 2007. Det inne-
bar för min del även byte av handledare och jag vill därför rikta ett stort tack 
till professor Elisabeth Berg som berett utrymme för mig att slutföra uppsat-
sen och lotsat mig de sista månaderna. Tack för värdefull handledning och 
uppmuntrande stöd. 
 
Jag vill även rikta ett tack till mina arbetskamrater vid avdelningen för socialt 
arbete, särskilt till Saila Piippola för viktiga synpunkter vid slutseminariet. 
Tack också till alla de kollegor jag mött och fått dela tankar med vid olika 
forskarutbildningskurser. 
 
Tack även till släktingar och vänner för att ni har visat intresse och frågat om 
mitt uppsatsarbete.  
 
Sist, men inte minst, vill jag också tacka mina söner Mattias och Joakim för 
att ni finns i mitt liv och får mig att tänka på annat emellanåt och inte minst 
vill jag tacka för er datasupport.  
 
Boden, november 2007 
 
Barbro Josefsson 
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Kapitel 1 

 

 

Inledning 

 

 
Att ungdomsarbetslöshet är ett problem är väl dokumenterat och beskrivet i 

flera utredningar och forskningsrapporter1 både beträffande dess omfattning 

och vad som kan vara dess orsaker. Utredningar visar på behov av förändrat 

arbetssätt från myndigheter.2 Det är många olika instanser i samhällssystemet 

som är involverade i problematiken och den arbetsmarknadspolitiska inten-

tionen är en viktig faktor för förändring. Ungdomsarbetslöshet med risk för 

utanförskap och social exkludering är en företeelse som förekommer i flera 

länder. I ett forskningsprojekt som finansierats via European Commission 

(2001) görs en jämförelse mellan åtta europeiska länder, när det gäller ung-

domars etablering från utbildning till arbetsmarknad. En av slutsatserna är att 

det är nödvändigt med ett närmare samarbete mellan olika aktörer som har 

anknytning till arbetsmarknaden för att underlätta ungdomars möjligheter till 

arbete. 

 

Det framgår även tydligt i delbetänkandet Anställ unga! att ungdomars etable-

ring på arbetsmarknaden är en viktig samhällspolitisk fråga.3 Det är ett pro-

blem som berör flera politiska områden såsom arbetsmarknadspolitik, utbild-

ningspolitik och näringspolitik. Att etablera sig på arbetsmarknaden tar längre 

tid idag i jämförelse med tidigare generationer och ungdomars inträde i ar-

betslivet sker allt högre upp i åldrarna. Ett av skälen till detta kan vara att det 

                                                 
1  SOU 2001:79, SOU 2003:92, SOU 2006:31, Proposition 2004/05:2 
2 Se till exempel ”Unga utanför” SOU 2003:92 
3 SOU 2006:31 
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ställs högre krav på utbildning och att ungdomarna utbildar sig under en läng-

re tid. Ett annat skäl kan vara den mångfald som finns av information och oli-

ka utbildningsmöjligheter som gör att det inte alltid blir rätt val från början. 

Ekonomisk tillväxt skapar gynnsam utveckling av sysselsättningen och i för-

längningen tillgång till arbete, som kan anses vara den viktigaste faktorn för 

ungdomars etablering på arbetsmarknaden. 

 

I delbetänkandet så beskrivs även problematiken för unga människor som är 

arbetslös innan de haft möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Begrep-

pet arbetslös används frekvent i utredningar och det kan ses som en beskriv-

ning av ett tillstånd där individen är passiv i förhållande till samhället. Pro-

blemet att de efter utbildning inte får arbete kan innebära en svår och lång väg 

till etablering och påverkar vuxenblivandet med möjligheten till självständig-

het. Eget boende och familjebildning sker också senare för dagens unga gene-

ration. För ungdomar som investerat i högre utbildning är det viktigt att få 

tillämpa sina kunskaper via ett arbete eftersom kunskap åldras fort. Det kan 

ses som dåligt investerade medel för individen men även för samhällsekono-

mi och arbetslivet. I delbetänkandet påpekas därför att ungdomsarbetslöshet 

är allvarligt och kräver särskilda insatser för att motverka risk för utanförskap.  

 

Denna licentiatuppsats tar sin utgångspunkt i ett arbetsmarknadsprojekt i Bo-

dens kommun. 4 Genom intervjuer med ungdomar som deltar i ett projekt 

framkommer deras berättelser om sina erfarenheter om hur det är att vara fö-

remål för arbetsmarknadsinsatser. Ungdomarna beskriver sitt möte med sam-

hällets olika organisationer utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Av projekt-

beskrivningen framgick att bakgrunden till projektet var upplevelsen av brist 

                                                 
4 Josefsson, B., Nordlund, A., Sandvin, J., och Vidman, Å. (2005) Ung och utan arbete i 

Boden: utvärdering av projektet: en arbetsmarknad för alla unga i Boden. Boden: Luleå 
tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap. 
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hos myndigheter att i ett tidigt stadium identifiera och samverka för att ge 

unga arbetssökande ett tillräckligt stöd för att underlätta etablering på arbets-

marknaden. Projektet hade som mål att utveckla en modell för samverkan 

mellan myndigheter och andra parter5 som är involverade i arbete med arbets-

sökande ungdomar och i projektet intervjuades även företrädare för dessa 

myndigheter och parter. Dessa intervjuer6 visar att tjänstemän i olika organi-

sationer har lite kännedom om varandras arbete även om de jobbar med sam-

ma målgrupper. Även om projektet inte nådde ända fram till att utveckla en 

modell blev det uppenbart hur viktigt det är att utveckla samarbetet för att un-

derlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden.  

 

De slutsatser i projektet som utgår från intervjuer med ungdomarna visar i 

huvudsak på en beskrivning av det stöd de fått genom projektet, där de flesta 

ungdomarna var positiva till projektet. De beskriver sin situation som arbets-

sökande och erfarenheter av möten med olika myndigheter. I slutsatserna av 

projektet saknas dock en beskrivning och analys av ungdomarnas erfarenheter 

av hur de skapar mening och utvecklar strategier i situationen som arbetssö-

kande.7 Syftet med denna licentiatuppsats är därför att beskriva och analysera 

hur ungdomarna skapar mening och strategier när de saknar arbete. 

                                                 
5 Myndigheter och andra parter i detta projekt avser; arbetsförmedling, försäkringskassa, 
socialtjänst, vuxenutbildning, fackföreningen Kommunal samt företrädare för företagarna i 
Boden 
6 Intervjuer med myndighetsföreträdare och andra parter redovisas inte i licentiatuppsatsen. 
Den bygger på intervjuer med ungdomarna. 
7 Mening och meningshantering tar sin utgångspunkt i Berger och Luckmanns socialkon-
struktionism som handlar om att förstå hur individen uppfattar sin värld samt konstruerar 
och återger den 

 3



  

Välfärdssamhället 

 

Den svenska välfärdspolitiken har med socialdemokratisk prägel sina rötter i 

det så kallade svenska folkhemmet.8 Välfärdspolitiken har också sin grund i 

en medveten socialpolitisk strategi som är nära kopplat till arbetsmarknadspo-

litiken där Sverige ofta har använts som exempel i internationella samman-

hang när det gäller välfärdspolitiken. Det är en politik som är sammansatt av 

flera delar och grundad på sociala reformer, vilka bland annat har inneburit ett 

mycket utvecklat socialt trygghetssystem. Det är ett trygghetssystem som med 

politiska medel försökt att främja jämlikheten mellan medborgarna och ett 

generellt system vars syfte är och har varit att under livets olika skeden skapa 

trygghet, en trygghet från barndom till ålderdom. Den generella välfärdspoli-

tiken är i stor utsträckning försäkringsinriktad där välfärden är kopplad till 

tidigare arbetsinsatser, något som påverkar både arbetslöshetsförsäkring och 

sjukförsäkringssystemet. För alla människor är det en grundläggande fråga 

hur försörjningen kan tryggas under olika faser i livet. I olika skeenden i livet 

skiftar inkomsterna och arbetsförmågan, men även omsorgsbehovet skiftar 

under livscykeln. Att kunna försörja sig och delta i arbetslivet genom eget ar-

bete är nära sammankopplat med självförverkligande och autonomi. Vilket 

ses som dels en självklar rättighet för många i vårt samhälle och dels en de-

mokratifråga.  

 

I Välfärdsbokslut för 1990-talet, som är en samlad bedömning av välfärdsut-

vecklingen för människor i Sverige, beskrivs att det under 1990-talet skedde 

stora förändringar i samhällsekonomin och på arbetsmarknaden som påtagligt 

påverkade utvecklingen inom välfärdsområdet.9 Sverige drabbades under 

denna period av en ekonomisk kris som ofta jämförts med 1930-talets. Många 

                                                 
8 Esping-Andersen (1994). 
9 SOU 2001:79 
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faktorer bidrog till denna kris, där en central faktor var en drastiskt försämrad 

arbetsmarknad. Under 1990-talets senare del sjönk arbetslösheten kraftigt och 

den utvecklingen fortsatte fram till 2001.  

 

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) visar dock att antalet ungdomar mellan 

16 och 24 år som inte studerade, arbetade, aktivt sökte arbete eller hade någon 

annan känd sysselsättning växte markant under 1990-talet vilket och ung-

domsarbetslösheten ökade ytterligare mellan 2002 och 2003. Regeringen be-

slutade 2003 att tillsätta en särskild utredning vars uppgift var att kartlägga 

och ge fördjupad kunskap om ungdomar i åldern 16 till 24 år som inte arbetar 

eller studerar. Samma år presenterade utredningen betänkandet Unga utan-

för.10 Enligt utredningen var år 2001 ca 70 000 av totalt 940000 unga i åldrar-

na 16 till 24 år utanför arbetsmarknad och studier. Utredningen gjorde be-

dömningen att det i början av 2000-talet fanns ca 25000-30000 ungdomar i 

åldern mellan 16 och 24 år med mycket tydliga etableringssvårigheter på ar-

betsmarknaden. 

 

De statistiska analyser som presenteras i samma betänkande visar att brister i 

grundläggande utbildning är en tydlig riskfaktor. När andra möjliga riskfakto-

rer separerades ut, exempelvis kön, social bakgrund, boendeort och invandrar-

status, så kvarstod risken tydligt att hamna utanför arbetsmarknaden för de 

ungdomar som inte klarat av grundskolan. Ett faktum som uppmärksammades 

av utredningen var att endast ett fåtal av de ungdomar som i över två år står 

utan jobb eller studier kommer tillbaka till arbetsmarknaden via studier.11

 

Problematiken med ungdomsarbetslöshet verkar kvarstå vilket beskrivs med 

den statistik som Lundin (2007) återger i sin rapport där det framgår att i ok-

                                                 
10 SOU 2003:92 
11 Ibid. 
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tober 2006 var arbetslösheten bland ungdomar i åldern 16-24 år 12,4 procent 

medan den bland befolkningen i stort var 4,6 procent. 12

 

Även i Välfärdsbokslutet13 så redovisas att det är en problematisk utveckling 

för gruppen ungdomar och det som påpekas är att det skett en åldersförskjut-

ning när det gäller ungas etablering på arbetsmarknaden vilket har medfört 

tydliga inkomstförluster för gruppen.  

 

Beck (1986) skriver i Risksamhället om moderniseringsprocessen som han 

menar innebär en samhällsförändring på många områden. Samhällsföränd-

ringar innebär risker som han pekar på är knutna till ekonomisk konjunktur 

eller demografiska upp- och nedgångar där människor kan komma att leva i 

samhällets marginal. Vidare skriver han om förändringar från industrisamhäl-

lets sätt att leva med sociala klasser, kärnfamilj, könsroller och yrkesliv till ett 

system av institutioner för tillsyn, förvaltning och politik. Dessa institutioner, 

menar han, tar mer och mer över ”ett slags ståthållarfunktion för den utkling-

ande industriella epoken” (sid. 217) och påverkar det liv som ”avviker ” från 

normalitetsstandarden genom normativa, pedagogiska och disciplinära åtgär-

der.  

 

Vidare skriver Beck om institutionerna att de ”agerar i juridiskt bestämda 

kategorier av normalliv, som har allt mindre med verkligheten att göra” 

(sid.217) och att ryggraden i det normala livet är normala arbetsförhållanden, 

med ett socialförsäkringssystem som utgår från att människor förvärvsarbetar. 

Samtidigt som det sker en ökning av antalet personer som inte tar sig in på 

arbetsmarknaden, trots att de inget hellre vill och kanske bara med stort be-

svär klarar av att etablera sig på arbetsmarknaden.  

                                                 
12  SCB 2006 
13 SOU 2001:79 
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Rantakeisu (2002) som studerat ungdomars arbetslöshet med koppling till 

ohälsa skriver om likheter och olikheter när det gäller långtidsarbetslösa ung-

domars erfarenhet. I hennes studie utkristalliserades fyra idealtypiska förhåll-

ningssätt till vad som var viktigt att uppnå i den livssituation ungdomarna be-

fann sig. Det var ”traditionalister”, ”vinddrivna”, ”sökare” och ”frifräsare”. 

Hon menar att samhällsinsatserna mot arbetslösheten bör få olika inriktning 

beroende på att vissa personer behöver mer individuellt anpassade insatser. 

Hon nämner att de vinddrivna är den grupp som i största utsträckning var i 

behov av individuellt anpassade insatser. Vidare menar hon att det i första 

hand handlar om att motverka med olika medel så att ungdomars arbetslöshet 

inte permanentas. 

 

Börjeson och Gullberg (1999), forskare som studerat vilka konsekvenser ar-

betslösheten har för dagens ungdomsgeneration skriver följande:  

 
”Medan tidigare generationer kunde följa relativt väl upp-
trampade stigar från skola till arbetsliv, har vägen till en 
plats på arbetsmarknaden på nittiotalet för många blivit läng-
re och krokigare. Den har också på många sätt blivit mer 
osäker och många ungdomar tvingas söka nya vägar till ar-
betslivet där kortare eller längre perioder av arbetslöshet 
och/eller deltagande i arbetsmarknadspolitiska insatser inte 
är något ovanligt.” (Sid. 7) 

 

Ovanstående citat speglar situationen när det gällde ungdomar och arbets-

marknad i mitten på 1990-talet, se även Beck (1986). Problematiken och situ-

ationen är betecknade även för 2003 när min studie påbörjades.  

 

Det är inte ovanligt med generaliseringar och myter om hur det är att vara ar-

betslös och hur vardagen kan ta sig uttryck för den som söker arbete. Stojano-

vic (1998) skriver att dessa generaliseringar bland annat visar sig i uppfatt-
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ningar som menar att ungdomar har en alltför orealistisk bild av sina möjlig-

heter. 

 

Problemet med ungdomsarbetslöshet har som omnämnts belysts i flertalet 

studier.14 Dessa studier och utredningar visar på den grundläggande proble-

matik som ungdomsarbetslöshet innebär och behovet att förstå den utsatta si-

tuation som det medför, med risk för marginalisering och utanförskap för 

ungdomar. De visar på vikten av att anpassa samhällsinsatserna för att mot-

verka en negativ utveckling och anpassa insatserna för att stödja ungdomars 

möjligheter till etablering på arbetsmarknaden.  

 

För att erhålla fördjupad kunskap om och förståelse för vad ungdomsarbets-

lösheten innebär så är det viktigt att den som själv är arbetssökande får kom-

ma till tals och beskriva sin situation. En studie där ungdomar själva beskriver 

hur det är att vara utan arbete och hur de upplever olika arbetsmarknadsåtgär-

der. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur ung-

domar skapar mening i sin vardag i sitt sökande efter arbete, hur ungdomar 

utarbetar strategier och förhåller sig till sin livssituation som arbetssökande 

samt hur de uppfattar sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Två övergripande frågeställningar för denna licentiatuppsats är; Hur hanterar 

och förhåller sig ungdomar till situationen att vara arbetssökande? Vilka upp-

fattningar har de om möjligheterna till ett arbete ur ett framtidsperspektiv?  

                                                 
14 Bland annat Börjeson och Gullberg 1999, Rantakeisu 2002, och utredningarna 
SOU 2003:92; SOU 2006:31 
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Erfarenheter som erhölls av projektet ”En arbetsmarknad för alla unga i Bo-

den” (2005) har lett till dels frågeställningar och dels teman om ungdomars 

erfarenheter. För att få kunskap om ungdomarnas upplevelse av sin situation 

som arbetssökande och hur de upplevde sin livssituation i vidare bemärkelse 

så genomfördes intervjuer. Forskningstemana som tar sin utgångspunkt från 

det tidigare projektet15 grundar sig dels på ungdomars erfarenheter med an-

knytning till både individperspektiv och samhällsperspektiv, dels på tidigare 

forskning inom området som erhölls av projektet. Centralt i studien är en so-

cialkonstruktivistisk ansats där ungdomarna själva kommer till tals och berät-

ta hur de upplever sin situation för att omvärlden ska förstå den process som 

det innebär att sakna arbete som ung. 
 

Studien fokuserar på följande forskningsteman: 
 

Ungdomarnas erfarenheter16 av;  

 – samhällspolitik och arbetsmarknadspolitik 

 – samhällets stöd och åtgärder i olika former  

– arbetsmarknadsåtgärdernas betydelse  

 

Forskningstemana bildar en samhällelig och individuell kontext för att förstå 

ungdomarnas strategier och handlingsutrymme och hur de socialt konstruerar 

ett meningssammanhang i deras vardagsliv: 

 

Det empiriska materialet till uppsatsen har som tidigare nämnts hämtats ur ett 

arbetsmarknadsprojekt där intervjuer genomfördes med ungdomar som deltog 

i projektet och det beskrivs i kapitel 3.17

                                                 
15 Projektet beskrivs utförligt i kapitel 3. 
16 I huvudsak används uttrycket erfarenheter i ungdomarnas beskrivningar men ibland an-
vänds upplevelser synonymt. Upplevelser som uttryck tar även in deras känslor. 
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Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsens första kapitel har behandlat utgångspunkter för studien samt syfte, 

forskningsteman och de övergripande frågeställningarna. Det åtföljs av kapi-

tel två ”Ungdomar utan arbete med risk för utanförskap – en teoretisk refe-

rensram” som handlar om det teoretiska sambandet mellan ungdomar, arbets-

löshet och utanförskap och avser att ge en teoretisk referensram och bak-

grund. Kapitel tre utgörs av en beskrivning av projektet som utgör studiens 

lokala sammanhang. I kapitel fyra beskrivs metodologi och metod, och kapit-

let innehåller även etiska överväganden och metoddiskussion. Kapitel fem 

och sex utgör analys av intervjuer med ungdomarna där kapitel fem handlar 

om ”Utbildning och arbetsmarknad” och kapitel sex handlar om ”Att skapa 

mening utan arbete”. Kapitel sju innehåller avslutande diskussion.  

 

 

                                                                                                                                                    
17 Se kapitel 3. Projektet -studiens lokala sammanhang 
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Kapitel 2 

 

Ungdomar utan arbete med risk för utanförskap 

– en teoretisk referensram 

 

 
Detta kapitel handlar om det teoretiska sambandet mellan ungdomar, som 

saknar arbete och utanförskap. Kapitlet avser att ge en teoretisk referensram 

och bakgrund som belyser centrala begrepp för uppsatsen genom att beskriva 

tidigare forskning. Kapitlet börjar med en övergripande beskrivning om grun-

den i den svenska samhällspolitiken med koppling till arbetsmarknad. Däref-

ter följer olika avsnitt som handlar om de begrepp som är betydelsefulla för 

denna uppsats. De är följande; Begreppen ungdom och identitet, arbetslöshet 

och arbetssökande ungdomar, arbetslinjen, arbetsmarknad och marginalise-

ringsmönster, konsekvenser av ekonomisk marginalisering och utanförskap. 

 

Under 1990-talet skedde stora förändringar i samhällsekonomin och på ar-

betsmarknaden som påtagligt påverkade utvecklingen inom välfärdsområ-

det.18 Sverige drabbades av ekonomisk kris och det påverkade i stor utsträck-

ning utveckling av sysselsättningen. Det innebar försämringar på arbetsmark-

naden med ökad arbetslöshet. I linje med denna utveckling påverkades ung-

domsarbetslösheten med en markant ökning vilket framgår av arbetskraftsun-

dersökningarna och ungdomsarbetslösheten fortsatte därmed att öka i början 

på 2000-talet. 19  

Lundin (2007) skriver att om vi ser generellt på arbetslöshet så ligger ung-

domsarbetslösheten, i jämförelse med hela arbetskraften, ofta på en högre 
                                                 
18 SOU 2001:79 
19 se även SOU 2003:92  
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nivå och är ofta ungefär två gånger så hög. Eftersom ungdomar i jämförelse 

med andra åldersgrupper har en svagare förankring på arbetsmarknaden är de 

mer utsatta vid konjunktursvängningar.  

 

Enligt betänkandet Unga utanför 20 som hade till uppgift att kartlägga och att 

ge en fördjupad kunskap om ungdomar i åldern 16 till 24 år, som inte arbetar 

eller studerar, så stod år 2001 ca 70 000 av unga i åldrarna 16 till 24 år utanför 

arbetsmarknad och utbildning. Det framgår även att av det totala antalet ca 

940 000 personer i åldersgruppen 16-24 år så fanns det i början på 2000-talet 

ca 25 000-30 000 ungdomar som hade mycket tydliga etableringssvårigheter 

på arbetsmarknaden. 

 

Av de statistiska analyser som presenteras i betänkandet så är brister i grund-

läggande utbildning en tydlig riskfaktor. I jämförelse med andra möjliga risk-

faktorer som exempelvis kön, social bakgrund, bostadsort och invandrarsta-

tus, så kvarstod risken tydligt att hamna utanför arbetsmarknaden för de ung-

domar som inte klarat av grundskolan.  

 
Av betänkandet framgår även att många ungdomar ansåg att de försökt anpas-

sa sig, men att de upplevde bemötandet från myndigheterna som okänsligt. 

Det som framgick var att många av ungdomarna hade svårt att sätta ord på 

sina problem. Det handlade om otydliga sociala, psykiska eller funktionella 

problem som de själva hade svårt att formulera sig kring. Dessutom hade 

många svårt för att ange vilka steg i processen som lett till att de hamnat utan-

för, det fanns inga tydliga övergångar till utanförskapet. I utredningen sägs att 

det sällan rådde något tvivel om att de personer de intervjuat betraktade sig 

själva som utanför. 

 

                                                 
20  SOU 2003:92 
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I betänkandet presenterades ett antal förslag för att förbättra situationen för 

unga som står utanför arbete och utbildning. De förslag som framlades hand-

lade dock inte om någon politisk reform med en ambition att lösa alla pro-

blem. Istället lyftes behovet av en organisation som har relevant kompetens 

och relevanta metoder för att ge unga utanför arbetsmarknaden ett så indivi-

duellt stöd som möjligt. 

 

Betänkandets huvudsakliga förslag var att kommuner ska ha ett lagstadgat 

ansvar att ordna en uppsökande organisation för individer upp till 20 år som 

inte är sysselsatta. Denna organisation ska bistå med stöd och utvecklingsin-

satser som ger kompetens för vidare studier och arbete. Målet för organisatio-

nen bör vara att samtliga individer under 20 år har en sysselsättning som bi-

drar till personlig utveckling för att underlätta framtida etablering på arbets-

marknaden eller ge god grund för framtida studier.  

 

Vidare framgår i betänkandet21 att en majoritet av unga som står utanför ar-

betsmarknaden inte har kommit igenom grund - och/eller gymnasieskolan. 

Utredningen föreslår att de individuella programmen måste utvecklas mot 

ännu större individualisering. Utredning lyfter även fram betydelsen av sam-

arbete mellan kommuner och arbetsförmedlingar. Arbetsförmedlingen betrak-

tas av utredningen som en viktig resurs och samarbetspartner för hjälp och 

stöd till alla unga upp till 20 års ålder. Dessutom bör arbetsförmedlingens 

samtliga resurser stå öppen för alla arbetssökande över 18 år. I betänkandet 

betonas betydelsen av att alla unga arbetssökande får det individuella stödet 

och det personliga bemötande som de behöver och inte rutinmässigt slussas 

vidare från arbetsförmedlingen till den kommunala organisationen. Bland fle-

ra andra förslag, så föreslår utredningen försöksverksamhet med något som 

utredningen benämner ”Navigatorcentra”. Inom ramen för dessa ”Navigator-
                                                 
21 ibid. 
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centra” anser utredningen att arbetslösa ungdomar skall kunna få tillgång till 

ett mer professionellt bemötande av arbetsförmedlare, kuratorer och socialar-

betare. Styrgrupper eller referensgrupp för en sådan verksamhet bör enligt 

utredningen vara sammansatt av representanter från arbetsförmedlingen, för-

säkringskassan, socialtjänsten och representanter från det lokal näringslivet. 

Verksamheten bör enligt utredningen:  

 

”…inte vara alltför nära knuten till kommunen vilket möj-
liggör användningen av mer okonventionella metoder. På så 
sätt kan verksamheten utgöra ett bra komplement till arbets-
förmedlingens, gymnasieskolan och socialtjänstens arbete 
med den aktuella ungdomsgruppen.” 22

 

Enligt utredningen skulle försöksverksamhet med ”Navigatorcentra” bidra till 

kunskapsutveckling om arbetsmarknadsåtgärder och dess effektivitet för ar-

betssökande ungdomar. 

 

Begreppet ungdom och identitet 

 

Ett centralt begrepp för denna licentiatuppsats är ungdom och identitet. Enligt 

Ohlsson och Swärd (1994) så har ungdom som begrepp historiskt inte alltid 

existerat. De menar att forskare inte är eniga om när barn- och ungdom som 

begrepp och kategori skapades i västvärlden. Vidare skriver de med hänvis-

ning till Philippe Ariès (1982) att pedagoger på 1600-talet började diskutera 

barns behov och särskilda skolor som innebar barns segregerande från vuxen-

livet. Ungefär samtidigt började begreppet ungdomsperiod som en social ka-

tegori att användas. Det råder emellertid oenighet mellan forskare om när sär-

skild barndoms - och ungdomsperiod blev vedertaget som begrepp. Uppen-

bart är dock att innehållet i begreppet varit skiftande genom historien och 

                                                 
22 SOU 2003:92, sid.137 
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mellan olika samhällsklasser. Begreppet har påverkats av sociala, ekonomiska 

och kulturella förhållanden. 

 

Cervantes (2005) skriver i sin avhandling om attityder och ungdom. När det 

gäller begreppet ungdom beskriver hon att ålder är en bas för en kollektiv so-

cial identitet och ett sociologiskt fenomen snarare än ett kronologiskt. Vidare 

menar hon att ungdom inte är ett biologiskt förhållande utan snarare ett kultu-

rellt tillstånd där ungdomar följer vissa konsumtionsmönster och vissa livssti-

lar.23  

 

I betänkandet Anställ unga24 används uttrycket ”unga” som gällande för ål-

dersgruppen 18- 29 år. Samtidigt beskrivs det att för den nationella ungdoms-

politiken är det ”unga” i åldern 13-25 år som är politikområdets målgrupp. 

Bortsett från åldersindelning så understryks det att denna grupp unga männi-

skor är en mycket heterogen grupp personer med olika bakgrund, utbildning 

och förutsättningar.  

 

Socialisering och identitet 

Ungdom är ofta förknippat med tonåring som innebär en tid då man fortfa-

rande är ung men inte längre barn. I skriften UNG 2003, som finns utgiven av 

Ungdomsstyrelsen, har Adrienne Sörbom jämfört svensk ungdomspolitik med 

andra länders inom EU. En jämförelse utifrån ”vem som är ung”, ”hur vi ser 

på unga” och ”hur vi ser på ungdomstiden.” Det som framkom visade enligt 

Sörbom (2003) på fyra olika sätt som urskiljer hur man ser på detta:  

”Ungdom som övergångsfas – här uppfattas ungdomstiden 
enbart som en övergångsperiod som främst förlängs av brist 
på arbeten eller personliga brister.  

                                                 
23 Se även Melucci (1992) 
24 SOU 2006:31 
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Ungdom som en socialisationsfas – ungdomstiden står här 
för en tid i vilken unga fostras till ansvarstagande medborga-
re.  

 

Ungdom som en tid för kamp om social status – ungdomspo-
litiken inriktas främst på att förändra välfärdssystem, utbild-
ning och arbetsmarknad så att unga ges större tillgänglighet.  

Ungdom som en tid med ett egenvärde – ungdomstiden är en 
tid som är lika värdefull i sig som senare perioder i livet.” 

 (Sid. 52,) 

 

Lalander och Johansson (2002) har studerat ungdomsgrupper och det kul-

turskapande som sker i dessa. De skriver om tonårs- eller ungdomstid där ton-

åren utgör en övergångsfas mellan barndomen och vuxenlivet och använder 

också begreppet adolescens som är kopplat till den psykoanalytiska traditio-

nen. Begreppet har sitt ursprung i psykoanalytikern Erik Homburger Eriksons 

(1985, 1993) utvecklingspsykologiska teorier om människans socialisation 

och utveckling i åtta olika livsstadier. Eriksons teorier beskriver den identi-

tetsutveckling som sker under de olika åldrarna i livscykeln. Ungdomstiden är 

en period som kan betecknas som en tid mellan barn och vuxen där det händer 

en del i individens inre psykologiska värld. En värld som förändras genom 

frigörandet från föräldrar och den identitetsutveckling som är sammankopplad 

till den frigörelseprocessen.  

 

Angelöw och Jonsson (2000) utvecklar begreppet med livslång socialisation, 

med referens till Erikson. I det femte stadiet ”Ungdomsperioden” (cirka 12-21 

år) beskriver de att det sker en snabb utveckling under en ganska kort period, 

bland annat en stor fysisk förändring. Samtidigt sker förändrade krav från 
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omgivningen och en identitetssökande utveckling av ungdomarnas självupp-

fattning. Det sjätte stadiet ”Tidig vuxenålder” (cirka 21-35 år) beskrivs som 

den period där individen studerar och utbildar sig och får kontakt med arbets-

livet. Den sociala gemenskapen utanför familjesituationen blir viktig. Männi-

skans utveckling och socialisation fortgår från födelse till död genom olika 

stadier. 

 

Socialisationen beskrivs även av Bauman (2001) som skriver att den känne-

tecknas av sammansatta och föränderliga former av växelverkan mellan frihet 

och beroende. Som exempel nämner han människors erfarenheter från upp-

växt i olika miljöer som landsortssamhällen och storstad, beroende på erfa-

renhet så kan människan vid förändringar känna sig främmande och det kan 

väcka känslor av hjälplöshet om de upplever att de inte har kontroll över situ-

ationen. De upplever en blandning av risk och tillit som både kan möjliggöra 

och undergräva deras ontologiska trygghet.25  
 
Ungdom som en livsfas och även en social kategori är ytterligare klarläggan-

de av begreppet ungdom med anknytning till ungdomspolitiken. Så definieras 

begreppet ungdom i regeringens proposition26 där ungdomstiden kan definie-

ras som den fas i livet då en person befinner sig i övergången från barndom 

till vuxen. Det är en tid då man skapar sin identitet och betraktas både av sig 

själv och av andra som vuxen och delar de attribut som anses tillhöra vuxen-

världen. Det kan vara materiella attribut som bostad eller det kan handla om 

en utveckling där man har mer inflytande över sitt eget liv och blir självstän-

digare. Att betrakta ungdom som en social kategori innebär att det är en grupp 

som har vissa unika gemensamma egenskaper med både kulturella och sociala 

villkor. Villkor som har förändrats över tid där dagens unga till skillnad från 

                                                 
25 Jfr. Giddens, 2003; Beck, 1986 
26 Prop. 2004/05:2 
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tidigare grupper under sin uppväxttid haft tillgång till internationella kontak-

ter som möjliggjorts genom informationsteknologi och massmedia.27

 

Individualisering 

 

Beck (1986) beskriver att den samhällsförändring som vi ser idag påverkar 

hur människan frigörs från det som var signifikant för industrisamhället med 

dess sociala former. Förändringarna har lett till en process mot individualise-

ring där det handlar om frigörelse från gamla klassystem samtidigt som det 

fortfarande finns ojämlikhet mellan människor. Människor är beroende av 

regler och ett välfärdsystem med koppling till arbetsmarknaden. Individuali-

seringen innebär att människan tvingas sätta sig själv i centrum för sin eko-

nomiska överlevnad. Det sker en förändring från det kollektiva till det indivi-

duella sett i en traditionell indelning där exempelvis sociala klasser var en ka-

tegori.28

 

Definition av ungdom i denna studie 

 

Vårt behov av att kategorisera omvärlden berör även begreppet ungdom eller 

uttrycket unga som det på senare tid kommit att användas i statliga utredning-

ar. Sammanfattningsvis framgår det att definitioner om vad begreppet ung-

dom innebär kan variera. Variationen kan vara avhängig i vilket sammanhang 

det ska beskrivas. I samhällspolitiska perspektiv och när det gäller statistiska 

beräkningar finns ofta ett behov att avgränsa utifrån ålder. Samtidigt finns det 

uttryck för att studera ungdomar ur ett livsfasperspektiv vilket kan innebära 

att få en förståelse för den omgivning ungdomar lever i med anknytning till 

bland annat kultur, arbete och utbildning. I min studie kommer jag genomgå-

                                                 
27 Ibid. 
28 se även Beck and Beck Gernsheim 2002 
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ende att använda ordet ungdomar där begreppet är starkt kopplat till att ung-

dom är en livsfas.  

 
Arbetslöshet och arbetssökande ungdomar 

 

Arbetslöshet definieras av Höglund (2005) som skillnaden mellan antalet per-

soner som är tillgängliga i arbetskraften och antalet som är sysselsatta. Ar-

betssökande är ett begrepp som leder tanken till en aktiv person som söker 

arbete, medan arbetslös har mer passiva förtecken. I denna uppsats används 

begreppet arbetslösa på grund av att det är det begrepp som används i tidigare 

forskning, och återfinns i statliga utredningar, men begreppet arbetssökande 

används också för att markera att vara utan arbete även är en aktiv process.  

 

Ungdomsarbetslöshet är ett problem som lyfts fram i statliga utredningar och 

beskrivs som ett fenomen som ”drabbar” olika sociala grupperingar på olika 

sätt. Giddens (2003) skriver om arbetslöshet att yngre drabbas hårdare än me-

delålders och äldre, lågutbildade mer än högutbildade. Med hårdare menar 

han i detta sammanhang den ökade risken att bli arbetslös men också en risk 

för att bli varaktigt arbetslös. Arbetslöshetens konsekvenser har beskrivits av 

flera forskare och här följer ett urval. 
 

I en klassisk studie från 1930-talet, utförd av Jahoda (1933/1971) och hennes 

kollegor, studerades både sociala och psykologiska konsekvenser av arbets-

löshet. Det är en av de första arbetslöshetsundersökningarna och utfördes i 

Marienthal, i Österrike. En liten stad med hög arbetslöshet på grund av att den 

lokala fabriken hade slagit igen. Det som visade sig i studien var hur långva-

rig arbetslöshet påverkade samhällets strukturer och hur individer blev mindre 

intresserade av kommunala frågor. Det ledde även till minskad social aktivitet 

och kontakt mellan individer. Studien visade även att det var svårt att organi-
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sera sin tid på ett effektivt sätt som arbetslös och det visade sig framförallt för 

männen att tid och punktlighet förlorade sin betydelse. Eftersom kvinnorna 

hade ansvar för hushållsarbetet behöll de mer av sina rutiner. 

 

Arbetets sociala betydelse som en viktig del för integrationen i samhället har 

även beskrivits i en annan studie av Jahoda (1982). Hon menar att ett me-

ningsfullt arbete medverkar till att skapa en persons identitet. Identitet och 

status skapas genom att ingå i en gemenskap på en arbetsplats med ett mål 

utanför den personliga sfären.  

 

Höglund (2005) definierar att arbetslöshet utgörs av skillnaden mellan antalet 

personer som är tillgängliga i arbetskraften och antalet som är sysselsatta. 

Han skriver vidare om arbetets betydelse och att en rad centrala upplevelser 

och livserfarenheter är sammankopplade med arbete för många av oss. Som 

exempel nämns erfarenheter av kamratskap, upplevelser av självförverkligan-

de, organisationers funktioner samt politiska och fackliga erfarenheter. Arbete 

spelar en central roll för meningen med en individs liv i vår kultur. Författa-

ren menar att det därför inte är någon tillfällighet att arbetsmarknadspolitik 

och socialpolitik har stora beröringsytor. Han menar också att individens re-

aktion på arbetslöshet speglar vilken funktion arbetet har i livet. Det kan jäm-

föras med Giddens (2003) som skriver att arbete ger stadga åt livet för indivi-

den och därför blir både de sociala och psykologiska effekterna av arbetslös-

het ofta stora. 

 

Rantakeisu (2002) som studerat ungdomsarbetslöshet utifrån sociala och häl-

somässiga yttringar skriver att arbete är en viktig faktor för integration och 

delaktighet i samhället och arbete blir ofta själva kärnan i mångas liv vare sig 

vi vill det eller inte.  
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Piippola (2003) som i sin avhandling studerat personer som söker arbete över 

landsgränserna, Sverige-Finland, och skriver i sin avhandling om en otrygg 

arbetsmarknad med ökade risker där koncentrationen av arbetslöshet finns 

bland redan missgynnade grupper. Grupper med låg- eller bristfällig utbild-

ning riskerar i större grad att bli arbetslösa men löper även större risk att för-

bli arbetslösa. Vidare skriver hon utifrån hur vi traditionellt sett på arbets-

marknad och förhållandet till arbetslöshet:  

 

”Arbetslösheten på den arbetsmarknad vi lärt oss betrakta 
som normal har i de flesta fall handlat om en högst tillfällig 
anställningslöshet” (s.16). 

 
Att försörja sig själv genom arbete är ett av regeringens mål och lönearbete är 

starkt förknippat med vår identitet. Piippola skriver vidare att vi förväntas ar-

beta under våra yrkesverksamma år eftersom arbetet betraktas som det ”nor-

mala”. Det är viktigt primärt för vår existens men även viktigt för vår identitet 

och en grund för vårt välstånd och så småningom vår pension.  

 

Arbetslöshetens långsiktiga effekter på unga människor 

 

Som tidigare nämnts har det under de senaste åren bedrivits en omfattande 

forskning om ungdomsarbetslöshet. Bland annat en studie som är presenterad 

i en rapport utgiven av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 

(IFAU) med titeln Har ungdomsarbetslöshet långsiktiga effekter?29 Denna 

studie bygger på ett datamaterial som består av alla 18- och 19-åringar som 

slutförde praktiska eller tvååriga gymnasielinjer mellan 1991 och 1994. Dessa 

ungdomar studerades utifrån hur de lyckades med sitt inträde på arbetsmark-

naden mellan september och maj efter avslutade gymnasiestudier, och hur 

                                                 
29 Nordström Skans, 2004 
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förankringen på arbetsmarknaden för respektive individ såg ut under de föl-

jande tio åren.  

 

Resultaten av studien tyder på långvariga effekter av tidig arbetslöshet. De 

ungdomar som blev arbetslösa direkt efter gymnasieskolan hade en betydligt 

högre risk att vara arbetslösa tio år efter avslutad gymnasieutbildning. För att 

kontrollera icke-observerbara faktorer som kan vara gemensamma inom en 

familj så studerades även skillnader mellan syskon. Studien visar att arbets-

löshet direkt efter gymnasiestudier leder till problem på arbetsmarknaden un-

der åtminstone fem år även efter att hänsyn tagits till skillnader mellan syskon 

vad gäller betyg, val av utbildningsprogram och arbetslivserfarenhet under 

skoltiden. 

Arbetslinjen 

 
Arbetslinjen enligt Socialförsäkringsutredningen (2005) har länge varit ett av 

paradorden inom arbetarrörelsen. I den betydelsen att aktiva åtgärder föregår 

passivt ekonomiskt stöd. Det andra är att den även betonar vikten av en aktiv 

arbetsmarknadspolitik. Initialt handlade arbetslinjen huvudsakligen om disci-

plinering och kontroll. Det innebar att arbetarna skulle tyglas och fostras till 

arbetsglädje, det ansågs som omoraliskt att inte ha ett arbete. Detta i sin tur 

hade sin grund i uppfattningen om familjeförsörjning som oftast var männens 

ansvar. Men det fanns också en humanistisk tanke om att hjälp borde ges till 

människor som var i nöd. I detta synsätt låg även ett moraliskt skäl som inne-

bar att om den enskilde skulle få hjälp via samhället skulle en motprestation 

krävas. Denna inställning visade på ett synsätt som handlade mer om barm-

härtighet vilket innebar att tillfälligt lindra snarare än att förebygga. Men ar-

betslinjen kom att handla även om rätten till arbete. I takt med att välfärds-
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samhället utvecklades blev den grundläggande tanken att alla ska arbeta efter 

förmåga och bidra till gemensamt trygghetssystem.30  
 

I sin avhandling skriver Piippola (2003) att arbetslinjen ger uttryck för grund-

läggande politiska värderingar och handlar om att alla ska ha möjlighet att 

vara delaktiga i samhället. Den ska även förhindra att grupper ställs utanför. 

Med hänvisning till SOU 1996:164 och skriver hon vidare att arbetslinjen 

kom att utvecklas till arbets- och kompetenslinje där utbildning fått en ökad 

betydelse. Innebörden i detta handlar om att utbildning fått en central roll 

inom arbetsmarknadspolitiken när möjligheter till arbete är små. I det sam-

manhanget innebär arbetslinjen att anställning alltid går före åtgärd eller utbe-

talande av kontantstöd. Om det inte finns arbete erbjuds utbildning som är 

lämplig eller praktikplats som kan leda till ett arbete, framgår det i en reger-

ingsproposition.31  

 

Vidare skriver Piippola med hänvisning till Ulrich Beck (1996) att ekonomisk 

tillväxt inte medverkar till mindre arbetslöshet utan tvärtom medverkar till 

avveckling av arbetstillfällen. Moderniseringsprocessen innebär en tendens 

med utveckling från det kollektiva till individnivå som innebär att individen 

ställs inför ökade krav i samhället. 

 

Tidigare forskning om den svenska arbetslinjen och dess innebörd med bi-

stånd och tvång beskrivs även av Grape (1998). Han beskriver att det kan in-

nebära att aktiva åtgärder förespråkas, framför passiv bidragsutdelning, för att 

få människor att komma tillbaka till arbete. Propositionen Samverkan, social-

försäkringens ersättningsnivåer och administration med mera beskriver inten-

tionerna i arbetslinjen som framgår av följande:  

                                                 
30 Ibid. 
31 Proposition 1999/2000:98 

 23



  

 

”Den allmänna försäkringen bör så långt möjligt innehålla 
drivkrafter till arbete. Försäkringssystemet skall utformas så  
att den enskilde stimuleras till att arbeta framför att uppbära 
försäkringsförmåner. Passiva utbetalningar som ersätter ar-
bete bör i möjligaste mån undvikas. Försäkringens utform-
ning bör präglas av arbetslinjen och rehabiliterande arbete bör 
ingå som viktiga delar.”32  
 

 
Som även tidigare beskrivits så har begreppet arbetslinjen inom svensk soci-

alpolitik haft en lång tradition. Sett i ett historiskt perspektiv har den handlat 

om tvång och moralisk grundprincip och om att göra rätt för sig vare sig indi-

viden är fattig eller sjuk menar Lindqvist och Marklund (1995). Utvecklingen 

av arbetslinjen hade stort samband med hur uppfattningen om lönearbete ut-

vecklats från en i huvudsak manlig aktivitet för fullt arbetsföra till att betrak-

tas som en sysselsättning för alla medborgare. Lönearbete var nära samman-

kopplat med autonomi och självförverkligande och den föreställningen ut-

vecklades från sekelskiftet och framåt. Sanne (1995) skriver att det betonats 

under en längre period att arbete har ett moraliskt värde för både samhälle och 

individ. 

 

Aktiv arbetsmarknadspolitik och full sysselsättning är och har varit viktiga 

delar i den skandinaviska välfärdspolitiken. Politiska mål har på senare år in-

neburit att högre krav ställts på arbetslösa, lågutbildade, invandrare och sjuka 

att de skall försörja sig själva. Arbetsgivare eftersträvar i allt högre grad en 

högproduktiv, välutbildad frisk och flexibel arbetskraft, vilket innebär att de 

som inte fyller dessa krav ställs utanför.33 Konsekvenserna har bland annat 

inneburit en ökad ekonomisk marginalisering av grupper med svag eller obe-

fintlig anknytning till arbetsmarknaden.  

                                                 
32 Proposition 1996/97:63, sid.23 
33 Stattin (1998); Höög och Stattin (1994) 
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När det gäller de politiska intentionerna som ligger bakom arbetslinjen i soci-

alpolitiken har dessa inneburit att arbete betraktas som det främsta medlet att 

minska ojämlika förhållanden mellan olika samhällsgrupper. Dessutom inne-

bär en alltmer avancerad välfärdspolitik att medborgare från svaga samhälls-

grupper utsätts för ökat tvång genom kontroll och disciplinering, medan grup-

per som genom fast förankring i arbetslivet och starka samhällsgrupper själva 

kan bestämma över sina livsvillkor. Ett motsatsförhållande i välfärden som 

blir allt tydligare vid hög arbetslöshet och ekonomiskt krympande ramar, vil-

ket i sin tur innebär hårdare press på den svenska välfärden.34  

 

På samma sätt som i Sverige finns i Norge arbetslinjen som bygger på den så 

kallade arbetsplikten. Tidigare forskning som stöder hur viktigt ett arbete är 

som förutsättning för trygghet och social förankring framkommer bland annat 

i en norsk studie av Berge, Lichtwark och Sandvin (1998). Den fokuserar på 

arbetets sociala betydelse för personer med utvecklingsstörning. Studien utgår 

från det norska samhällssystemet och dess lagstiftning. I den påpekas bland 

annat hur olika undersökningar om levnadsvillkor visar hur sammankopplat 

arbete och ekonomi är. I Sverige råder liknande förhållanden och i betänkan-

det Handikapp välfärd rättvisa35 framgår det att arbetslinjen i Sverige även 

måste hävdas för personer med funktionsnedsättningar. 

 

I budgetpropositionen för 2008 som överlämnades i september 2007 så fram-

kommer det i Faktablad från Arbetsmarknadsdepartementet36 att den nuva-

                                                 
34 Lindqvist, 1994; Lindqvist och Marklund, 1995 
35 SOU 1991:46 
36 Arbetsmarknadsdepartementet. Faktablad om budgetpropositionen för 2008 
www.regeringen.se/finans. 20070920 
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rande regeringen betonar ett fortsatt reformarbete ska stärka arbetslinjen. Där 

uttrycks att människors vilja till arbete måste tillvaratas. Vidare framgår att de 

insatser som redan genomförts samt ökad sysselsättning ska bryta utanförska-

pet.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetslinjen som begrepp är högst aktuell i 

dagens svenska arbetsmarknadspolitik. Förändring av innebörden i arbetslin-

jen har skett över tid och fortfarande innebär den en spänning mellan rättighet 

och ansvar. Där rätten till ett arbete fortfarande ses som en viktig del av ar-

betslinjen men även ansvaret hos individen att försörja sig. Att arbetet är en 

viktig del i människans liv därför att det ger henne en identitet och en tillhö-

righet med känsla av sammanhang. Därför ses långtidsarbetslöshet som för-

ödande med negativa konsekvenser för människan vilket är en situation som 

kan skapa marginalisering och i förlängningen utanförskap. Det är en situa-

tion som även innebär kostnader för samhället, vilket innebär ett förödande 

tillstånd för både individen och samhället något som har belysts av flera rap-

porter och forskningsstudier i ovanstående avsnitt om arbetslinjen. Därför är 

begreppet arbetssökande, som är ett aktivt tillstånd, mer relevant att använda i 

beskrivningen av ungdomars sökande efter arbete. 

 
Arbetsmarknad och marginaliseringsmönster 

 

Ungdomsarbetslöshet och marginalisering associeras ofta till etnicitet och 

bristande utbildningsbakgrund och ju svagare utbildningsbakgrund desto stör-

re risk finns att anknytningen till arbetsmarknaden bryts. Ett kritiskt skede är 

när ungdomar avslutar sin utbildning och ska övergå till arbetsmarknaden ge-

nom att söka arbete. Det är ett kritiskt skede oavsett om de avlutar sin utbild-
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ning som planerat eller att det sker i förtid genom avbrott, det vill säga att de 

inte fullföljer exempelvis sin gymnasieutbildning. 37 I detta skede ökar risken 

för marginalisering som i förlängningen kan leda till utanförskap.  

 

Marginalisering kan beskrivas och förklaras utifrån olika teoretiska perspek-

tiv, dels utifrån ett socialt perspektiv, men även ett ekonomiskt eller sam-

hällspolitiskt perspektiv och arbetslivet kan ses som en del i det perspektivet.  

 

Marginaliseringsteorier beskriver ett sätt att förstå övergripande sociala struk-

turers betydelse utifrån sociokulturella eller socioekonomiska betingelser. 

Furåker och Soidre (1999) som studerat marginaliseringsmönster på arbets-

marknaden menar att vara marginaliserad innebär att ha en position i kanten 

eller utkanten av något, exempelvis när det gäller arbetsmarknaden. De menar 

att begreppet marginalisering syftar på en process, där marginaliserad kan de-

finieras som en brist på deltagande i sammanhang där individer och grupper 

förväntas delta enligt rådande normer. Om individer hamnar utanför det regul-

jära arbetslivet, som i förlängningen innebär att de helt förlorar kontakten med 

arbetsmarknaden, är exempel på marginaliseringsprocess enligt författarna. 

Det är en marginalisering som kan leda till utanförskap när det gäller arbets-

marknaden.  

 

Svedberg (2003) skriver under rubriken ”Att vara sårbar och få en marginell 

ställning” om marginalitetsbegreppet. Han menar att det finns en oklar mel-

lanposition i förhållande till arbete där både grupper och enskilda kan hamna 

genom att varken vara integrerade eller definitivt utestängda/utslagna. En po-

sition som innebär att de är ”marginella”. För att klara ut begreppsbruket så 

föreslår Svedberg en bestämning enligt följande:  

 
                                                 
37 Ds 2002:30 
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”Arbetsmarginalitet är ett oönskat tillstånd av utsatthet som 
har viss varaktighet och baseras på en instabil eller otillräck-
lig förankring i förvärvsarbete, genom vilket den enskilde får 
ett begränsat inflytande över sina sociala villkor.” (sid.145) 

 
Med hänvisning till studien skriver han att det finns tendenser till ökade olik-

heter bland dem som förvärvsarbetar, både mellan grupper och mellan indivi-

der, som tyder på en mer flexibel och rörlig arbetsmarknad. Problemet för 

grupper med olika svårigheter handlade inte om att komma in på arbetsmark-

naden utan att få ett fast fotfäste. Han skriver även att problem som låg ut-

bildningsnivå fortsatt utgjorde en gemensam nämnare för flera av dem som 

hade svårigheter när det gällde arbete. Det slag av marginalitet som Svedberg 

ville ringa in var sociala positioner och sociala processer där utgångspunkten 

är att det alltid finns risker för att vissa grupper ställs utanför eller hamnar i 

utkanten. Han menar att arbetsmarginalitet kan ses som ett socialt problem 

men att det är viktigt att skilja ut en påtvingad marginalitet från en självvald. 

Samtidigt påpekar författaren att marginalitet tillhör de begrepp som varken är 

enkelt entydigt att definiera. Med hänvisning till Williams (1985) skriver han 

att begreppet kan sägas ha karaktären av så kallat ”key-word” och menar att 

begreppet måste anknytas historiskt och kontextuellt för en mer precis inne-

börd. 

 

Konsekvenser av ekonomisk utsatthet - ekonomiskt marginaliserade 
 

Arbetslöshet bland ungdomar har fokuserats både i forskning och via rappor-

ter från regeringshåll bland annat i betänkandet Unga utanför.38 Att arbetslös-

heten bland ungdomar, i åldersgruppen 20-24 år, är större än för andra ålders-

grupper framgår av Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2004/05. I betän-

kandet uttrycks en oro baserad på olika undersökningar, som tyder på att det 

finns tendens att arbetslösa ungdomar söker arbete i liten omfattning. Många 
                                                 
38 SOU 2003:92 
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befaras därför löpa risken för snabb utestängning från arbetsmarknaden och 

en inlåsning i arbetsmarknadspolitiska program. Det uttrycks även i betän-

kandet att arbetslöshet är den sämsta tänkbara start på ett arbetsliv och att 

ungdomsarbetslöshet bör ägnas särskilt stor uppmärksamhet och åtgärder.  

 

Förklaringarna till ökad ungdomsarbetslöshet kan vara flera. I departements-

promemorian ”Arbetskraftsutbudet och välfärden”39 beskrivs trenden att allt 

fler ungdomar varken arbetar eller studerar. En förklaring till denna trend kan 

bland annat vara knuten till att ungdomars arbetsmarknad ofta finns inom 

konjunkturkänsliga områden. Men även att ungdomar i större utsträckning än 

andra åldersgrupper jobbar inom sektorer med tillfälliga arbeten. De har kort 

arbetslivserfarenhet och de kan därför inte konkurrera med äldre åldersgrup-

per. Dessa förklaringar förstärks av Höglund (2005) som skriver om utsatta 

grupper på arbetsmarknaden och beskriver att i jämförelse med den totala ar-

betslösheten så är ungdomsarbetslösheten mer konjunkturkänslig. 

 

Välfärdsbokslut för 1990-talet 40 beskriver välfärdsutvecklingen för olika 

grupper i samhället. Den kommitté som tillsattes av chefen för Socialdepar-

tementet,  

dåvarande statsrådet Lars Enqvist, skulle bland annat i sitt uppdrag ägna sär-

skild uppmärksamhet åt utsatta grupper. Definitionen på vad som var att be-

trakta som utsatthet gavs en förhållandevis vid innebörd. Kommittén tog fasta 

på utsatthet i termer av att ha generellt låga välfärdsnivåer, vidare att de haft 

en ogynnsam utveckling under 1990-talet, samt att leva under förhållanden 

som på olika sätt skapat särskilt stort beroende av fungerande välfärdssystem. 

Bland de grupper som enligt kommittén möter ett eller flera av de nämnda 

kriterierna är ungdomar. Vidare skriver man att ungdomar var en av de sam-
                                                 
39 Ds 2002:30 
40 SOU 2001:79 
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hällsgrupper vars levnadsförhållanden utvecklades mest negativt under den 

ekonomiska kris som drabbade Sverige under 1990-talet.  

 

Börjeson (1996) skriver att det är många som argumenterar för vikten av att 

förstå vilken betydelse arbetslösheten har för ungdomsgenerationen idag, de 

ungdomar som står inför steget till vuxenlivet. Han menar att vägen till en 

plats på arbetsmarknaden under nittiotalet har för många blivit längre och 

krokigare i jämförelse med tidigare generationer som kunde ”följa relativt väl 

upptrampade stigar från skola till arbetsliv”. 

 

Strandh (1999) som också skriver om ungdomsarbetslöshet och ekonomisk 

marginalisering menar bland annat att en grupp som är särskilt intressant ur 

ett marginaliseringsperspektiv är unga arbetslösa. Han menar att det inte är 

arbetslöshetssituationen i sig som leder till ekonomisk marginalisering, utan 

risken handlar snarare om arbetslösheten upprepas och blir långvarig. De frå-

gor han ställde utifrån sin studie var hur den ekonomiska situationen som på-

verkas av arbetslöshet i förlängningen påverkar processen för ungdomars 

vuxenblivande.  
 

Utanförskap 

 

Tidigare har begreppet marginalisering diskuterats och ett annat närliggande 

begrepp är utanförskap. Begreppet utanförskap är en starkt normativ kategori 

på samma sätt som fattigdom. Becker (1963) skriver om begreppet utanför-

skap och uttrycker att alla sociala grupper utformar regler. Vidare skriver han 

om hur sociala regler definierar situationer och sätt att förhålla sig till dem. 

Dessa regler specificerar vad som är ”rätt ” eller ”fel”. När en regel är 

påtvingad blir den person som bryter mot den, eller förmodas bryta mot den, 

sedd som en speciell sorts människa. En person som man inte kan lita på eller 
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en person som inte anses kunna leva efter regler som är överenskomna i en 

grupp. Personen anses vara en ”outsider” en utomstående. Exempelvis ung-

domar som avbryter skolgången visar på ett uppror mot att livet är utstakat. 

Samtidigt som personer reagerar mot samhällsregler genom att inte följa dem, 

visar de en reaktion som handlar om individuell frihet.  

 

Sunesson (2002) skriver om ”Beständig ojämlikhet –vem är outsider?” och 

diskuterar hur sociala konflikter och utvecklingsförlopp påverkar människor i 

ett samhälle. Han beskriver bland annat begreppet kategoriell särbehandling 

som kopplas samman med diskriminering. För att beskriva kategori i det 

sammanhanget anknyter han till sociologen och historikern Charles Tilly 

(1998) som uttrycker kategorier i detta sammanhang på följande sätt: 

 

 ”… är grupper av handlande personer (actors) som har en 
gemensam gräns som skiljer dem och gruppen från åtmin-
stone en annan grupp, som i sin tur utesluts av den gränsen. 
Samtidigt finns det en relation mellan grupperna, kategorier-
na. Gränsen skiljer och förenar, genom att den visar på ett 
socialt sammanhang, ibland en hierarki.” (s.316) 
 

Det innebär att kategorier både utesluter och avgränsar och Sunesson (2002) 

anger boendesegregation och lönediskriminering som exempel på kategoriell 

särbehandling.  

 

Oavsett orsaker till utanförskap så löper människor risker, risk att betraktas 

som avvikande och därmed utsatt för samhällets sanktioner. Ungdomar som 

definierats som marginaliserade, hur ser de själva på sina liv? Strandell; Jul-

kunen och Lamminen (2004) beskriver i en artikel hur ungdomar som definie-

rats som marginaliserade konstruerar det som de marginaliserats från. I sin 

studie har de intervjuat ungdomar i åldern 17-21 år i ett aktiveringsprojekt 

inom barnskyddet i Helsingfors. Där framkommer att de ungdomar som de 
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intervjuat är objekt för normaliserande interventioner inte bara i egenskap av 

klienter inom barnskyddet utan just för att de är unga.  

 

Vidare skriver författarna att processen att bli vuxen, övergången från ung till 

vuxen, betraktas av samhället som ett övergångsskede. Övergången beskrivs 

vara institutionaliserad och de mest centrala institutionerna är att komma in i 

arbetslivet, att flytta till eget hem och att bilda familj. Slutsatser som framkom 

var bland annat att det fanns en ambivalens i ungdomarnas berättelser som 

hade att göra med det ”normalas” snävhet och påtvingande karaktär. Det upp-

levdes som belönande att sträva efter de normala, samtidigt som det var svårt 

att uppnå och därmed även förträngdes. 

 

Vid intervjuerna framkom tre typer av berättelser, den förändringsbetonade, 

den fragmentariska och den tredje som saknade ett framåtbärande anslag. För 

att undvika marginalisering var en av slutsatserna, att det finns ett behov att 

skjuta tyngdpunkten i diskussionen om ungdomar ”i riskzonen” från det pro-

blematiska i att inte klara det normalas gränser till ett ifrågasättande av själva 

gränserna. De fragmentariska berättelserna som beskrev avbrott av olika slag 

var något som visar sig normalt i ungdomarnas livsbana. Studien av Strandell; 

Julkunen och Lamminen (2004) visade också på hur viktigt det är att ungdo-

mar får stöd att ”vara bra på någonting” så att de finner sin egen plats i sam-

hället. 

 

Genom att ta del av en människas livshistoria så kan man lättare förstå deras 

reaktioner och ställningstaganden menar Sjögren (2003). För att förstå utan-

förskap är det också nödvändigt att beskriva normalitet och hur människor 

formar sin identitet, där identiteten formas bland annat utifrån olika livsbe-

tingelser. En människas sätt att handla avspeglar sig till viss del utifrån kultu-

rella referenser, även om det inte helt förklarar en persons handlingssätt.  
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I detta kapitel som är avsett att ge en teoretisk referensram och bakgrund till  

uppsatsen så har problematiken med ungdomar som saknar arbete i ett tidigt 

skede i livet beskrivits. Möjligheten för ungdomar att etablera sig på arbets-

marknaden är ett problem som förekommer både nationellt och internationellt. 

Den forskning och de utredningar som refereras till beskriver situationen med 

ungdomsarbetslöshet och dess konsekvenser med risk för marginalisering 

som kan leda till utanförskap om arbetslösheten permanentas. 41  
 

                                                 
41 Jfr Beck (1986) 
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Kapitel 3 
 

 

Projektet - studiens lokala sammanhang 
 

 

I detta kapitel beskrivs studiens lokala sammanhang, dels den aktuella kom-

munen och dels det arbetsmarknadsprojekt som utgör grund för det empiriska 

materialet för denna licentiatuppsats. 

 

Kommunen 

Bodens kommun ligger i Norrbotten ca 3,5 mil från kusten vid Luleälven (se 

karta, figur 1). Kommunens befolkning är ca 28 000 personer på en yta av ca 

4500 kvkm. Boden har anor sen långt tillbaka då man i närheten funnit en ste-

nåldersboplats som är 7000 år gammal. Det finns dock tre viktiga händelser 

som blev den riktiga starten för Bodens utveckling. Det var Bodens fästning, 

malmbanan och norra stambanans byggande som ledde till en enorm utveck-

ling av den lilla byn vid Luleälven.  

Traditionen i Boden bygger på det offentliga samhället och försvaret och 

sjukvården har varit det som karaktäriserat kommunen i alla tider. Föränd-

ringar har skett med flyttning av centrallasarettet till Sunderbyn, knappt två 

mil mot Luleå och att det har skett stora nedskärningar inom försvaret där 

Boden dock fortfarande är ett centrum för militära utbildningar i Sverige. 

Trots dessa förändringar är Boden fortfarande präglat av offentlig sektor. En 

förändring pågår från det offentligt präglade samhället till att nya företag star-

tas och att befintliga företag växer, en del baserade på försvar och sjukvård. 

Bodens kommuns näringsliv beskrivs vara en ort med små företag med till-
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växtambitioner. Boden är dessutom en småstad med god tillgång på service, bo-

ende och arbete samt ett rikt föreningsliv (Bodens kommun, www.boden.se). 

 

 

 
 
Figur 1. Karta Norrbottens län42

 

                                                 

42 http:// www.tornedalens –cembalobyggeri.com/index.htm 20071111 
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Projektet 

Empirin har som tidigare nämnts hämtats från intervjuer med ungdomar i ett 

arbetsmarknadsprojekt som pågick från 2002 till 2005. I detta avsnitt beskrivs 

den bakgrund och problembeskrivning som låg till grund för det aktuella ar-

betsmarknadsprojektet, och här beskrivs även hur projektet utvecklades ut-

ifrån de mål som var satta, samt kriterierna för ungdomarnas deltagande i pro-

jektet. Der var den grupp som senare utgjorde grund för urval till intervjuer, 

som kom att bli empiriskt underlag för licentiatuppsatsen.  

 

Projektet En arbetsmarknad för alla unga i Boden blev beviljade pengar från 

ett EU-program 43 och var ett samverkansprojekt. Parter förutom arbetsför-

medlingen, som initierat projektet, var försäkringskassa, socialtjänst44, vux-

enutbildning, företagarna i kommunen och fackföreningen Kommunal. Inten-

tionen i projektet var att försöka utveckla en modell för samverkan i arbetet 

med att stödja ungdomars etablering på arbetsmarknaden och motverka ar-

betslöshet. 

 

Problemet som låg till grund för projektet var arbetslöshet hos ungdomar. Vid 

den aktuella tidpunkten för projektansökan (oktober 2002) var 4,6 procent av 

alla ungdomar i Boden arbetslösa och 4, 2 procent i åtgärder som var anord-

nade av arbetsförmedlingen. Problemet med att ungdomar inte kommer in i 

arbetslivet är inte specifikt för denna kommun utan ett välkänt problem såväl 

nationellt som på europeisk nivå. Syftet med projektet var att skapa möjlighe-

ter för unga att få arbete. Ett sätt att skapa dom möjligheterna sågs bland an-

nat i avsikten att det var ett samverkansprojekt. Som en presumtiv orsak sågs 

                                                 
43 Mål 1 Norra Norrland är ett EU-program som finansierar utvecklingsprojekt i Norrbot-
tens och Västerbottens län. Utvecklingsprojekten ska bidra till att skapa nya arbetstillfällen 
alternativt både skapa och bevara arbetstillfällen, samt bidra till ökad jämställdhet och 
hållbar utveckling. 
44 Socialtjänsten deltog endast i början på projektet  
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bristen på samverkan mellan olika aktörer som möter unga människor i situa-

tioner som berör utbildning och arbetsliv.  

 

Ytterligare ett problem beskrevs i projektet och det var att fenomenet med 

ungdomar som står utanför arbetsmarknaden även har en regionalpolitisk be-

tydelse för ett län där utflyttningen är stor. Problem som uppstår när företag 

inte kan rekrytera kompetent personal kan i förlängningen bidra till en negativ 

spiral med risk för ökad utflyttning och minskning av arbetstillfällen. Istället 

framhölls att regionen behöver all sin arbetskraft nu och ännu mer i framtiden. 

 

Projektet som startade i november 2002 var planerat att pågå fram till decem-

ber 2004 men förlängdes så att de pågick fram till juni 2005. Ansvarig pro-

jektledare hade sin tjänst inom arbetsförmedlingen och ytterligare en person 

från arbetsförmedlingen var speciellt knuten till projektet. Individuella ut-

vecklingsplaner/handlingsplaner utformades och målet var; arbete, praktik 

eller utbildning. Arbetsformer i projektet byggde på både individuella aktivi-

teter och aktiviteter i grupp. 

 

Målgrupp och deltagare i projektet 

 

Målgruppen för projektet var ungdomar i åldern 18-25 år som på något sätt 

stod utanför arbetsmarknaden eller aldrig kommit in på den. Orsaken kunde 

vara att de saknade utbildning eller att de hade avbrutit sin utbildning och ald-

rig kommit in på arbetsmarknaden. 

 

Deltagare i projektet valdes ut i samverkan mellan projektledare och arbets-

förmedlare. Kriteriet för att bli utvald för projektet var att projektdeltagaren 

var mellan 18 och 25 år, långtidsarbetslös, och med dålig förankring på ar-

betsmarknaden. Projektdeltagarna samlades till sex grupper om 11 till 17 del-
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tagare. Totalt deltog 79 ungdomar i de sex grupperna, varav 26 kvinnor och 

53 män. Under projekttiden hade deltagarna tillgång till en egen lokal och i 

nära anslutning fanns arbetsrummen för projektledaren och hans medarbetare. 

Lokalen fungerade även som ett ställe dit ungdomarna kunde gå för att träffa 

varandra. 

 

Vid starten för varje grupp med nya ungdomar genomfördes en introduktion 

under cirka en vecka. Syftet med introduktionen var att ungdomarna skulle 

lära känna varandra och få kunskap om projektet. Under introduktionen gavs 

ungdomarna tillfälle att träna upp sin kommunikativa förmåga, samt att lära 

sig praktiskt att skriva anställningsansökningar. Varje deltagare fick möjlighet 

att genomföra individuella tester. Vidare arrangerades för varje grupp nya 

ungdomar olika typer av studiebesök och föreläsningar.  

 

Ungdomarnas inledande förväntningar på projektet 

 

För varje grupp som startade genomfördes en gemensam sammankomst där 

varje deltagare presenterade sina förväntningar på blädderblock. Förväntning-

arna handlade om att projektet skulle ge möjlighet få ett jobb, men uppfatt-

ningen om vägen dit kunde ta sig olika uttryck. De uttryckte behov av utbild-

ning för att få ett jobb, vissa uttryckte att det var främst innebar ekonomi och 

andra uttryckte förväntan om ett arbete utifrån trivsel och intressen. Några 

uttryckte att de helt enkelt hade förväntan att få ett jobb medan några uttryck-

te att de ville ha ett jobb men hade inga förväntningar. Här följer några exem-

pel under olika rubriker på de förväntningar ungdomarna beskrev: 

 
Utbildning för ett jobb 

 
”Jag har förväntningar och hopp om att detta projekt ska 
kunna ge mig en utbildning eller jobb inom film och media 
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för det är där mitt intresse ligger att regissera film är mitt 
mål helt enkelt.” 
 
”Att skaffa en utbildning och ett jobb. Rätt sätt att fylla i ett 
A4 på alla jobb och praktik som man gjort. Få insyn i olika 
yrken.” 
 
”Få en 6–månaders provanställning. Få en utbildning som 
ger ett bra arbete.” 
 
”Att det ska bli lättare att hitta ett jobb eller utbildning. Ut-
bildning kanske behövs för att få ett jobb. Öppen för alla 
förslag.” 
 
”Jag hoppas få jobb eller börja utbildning på folkhögskola.” 

 
 

Jobb att trivas med eller intresserad av 
 

”Att få ett jobb inom datateknik. Att kunna ha möjlighet att 
ha en konstutställning. Att få en sysselsättning man trivs 
med istället för att alltid hoppa från jobb till jobb. Att få mo-
tivation (peptalk) att orka plugga till bra jobb, hitta rätt kur-
ser m.m. Att bli tvungen att ta skitjobb för att man måste och 
inte må bra av det.”  
 
”Att få ett arbete som jag trivs med (dagis, dagis, dagis) att 
få spendera tid med barn. Att lära mig arbeta i grupp och 
samarbeta.” 
 
”Att det ska leda till ett framtida arbete jag trivs med. Att jag 
ska bli en erfarenhet rikare. Möjlighet till utveckling.” 
 
”Att hitta ett jobb med lugn och stillsam miljö där jag trivs.” 
 
”Hitta ett jobb som inte är ett av de tråkigaste som finns. El-
ler hitta en bra och rolig utbildning.” 
 
”Prova på olika praktik som ligger inom mitt intresseområ-
de.” 
 
”Hitta ett jobb relaterat till hundar, ev. homeopat. Praktisera 
på F21 (hundstallet). Få ett jobb eller starta eget.” 
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”Förväntar mig att få ett jobb som jag trivs med och känner 
mig motiverad av.” 
 
”Jobb inom till exempel byggnadsbranschen, ”grovis” eller 
mekaniker, allt som jag trivs med.” 
 
”Få bra betyg som leder till bättre jobb än lokalvårdare. Jobb 
som datamontör eller nätverkstekniker.” 
 
”Lättare hitta ett jobb. Lärlingstid hos byggföretag. Bli en 
”riktig” byggnadsarbetare.” 
 
”Ett jobb eller en eventuell praktikplats. Gärna hantverk, ej 
vård eller ”kontorsarbete.” 
 
 
Ekonomi  

 
”Detta projekt ska ge mig möjlighet att få ett bra jobb. Så 
man tjänar storkovan.” 
 
”Att så snart som möjligt få ett arbete som ger mig stadig 
ekonomi. Att bli upplyst om arbetstillfällen. Att erhålla in-
formation. Att bli yrkesförberedd” 
 
”Att skaffa mig en sysselsättning så snart som möjligt, så jag 
kan tjäna lite pengar. Få information om hur man söker jobb 
på ett lätt och bra sätt. Ett arbete inom fastighetsskötsel med 
mera. En utbildning.” 

 
 

Jobb helt enkelt 
 

”Få ett välbetalt jobb, allt som finns.” 
 
”Hitta ett arbete, helst ett fast arbete.” 
 
”Träffa folk, skapa kontakter. Hitta ett jobba, komma på vad 
jag vill.” 
 
”Få jobb! Hitta ett lämpligt jobb.” 
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”Att hitta ett heltidsjobb eller utbildning.” 
 
”Önskan är att hitta ett jobb, inte inom vården.” 
 
”Vägledning. Skaffa jobb som elektriker.” 
 
”Att ni hjälper mig att hitta ett jobb.” 

 
Ett jobb men inga förväntningar  

 
”Har inga förväntningar, jobb eller praktik.” 
 
”Inga förväntningar.” 
 
”Inga förväntningar men målet att få ett heltidsjobb.” 
 
 

Av sammanställningen ovan så framgår att de flesta har förväntningar att pro-

jektet ska leda till ett jobb som de trivs med och inom ett område de är intres-

serade av. Det finns även förväntningar om en lämplig praktikplats som sena-

re kan leda till ett arbete. Några personer anger att de har låga förväntningar 

på projektet eller inga förväntningar alls. 

 
När introduktionen var klar erbjöds ungdomarna olika former av insatser för 

att underlätta för dem att komma in på arbetsmarknaden. Mellan de olika in-

satserna och om någon insats avbröts, så återgick deltagarna till aktiviteter 

arrangerade av projektledarna. I tabell 1 presenteras ett urval av de insatser 

som erbjöds projektdeltagarna utöver de aktiviteter som arrangerades inom 

ramen för projektet. 
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Insatser i projektet 

 

Tabell 1. Urval av insatser för projektdeltagare 

Typ av  
åtgärd 
 

Innehåll 

Praktik 
 

Praktik företag, individuellt 1 – 2 mån.  

Komvux 
 

Grundläggande respektive gymnasial vuxenutbildning. 

Folkhögskola Utbildning för att komplettera grund- och gymnasiekunska-
per. Även särskilda kurser erbjuds. 
 

MiROi MiROi i-learning är ett privat utbildningsföretag som erbju-
der ett stort antal distanskurser på mellan 1-10 veckor. En 
individuell studieplan upprättas för den arbetssökande. 
 

Utbildning 
Nord i Över-
torneå 
 

Utbildning Nord i Övertorneå är en stiftelse som erbjuder 
yrkesorienterade utbildningar inom fyra yrkesområden: 
hantverk, informationsteknik, service och turism.  

LUR Länsutredningsresurs (tidigare AMI), utredning om arbets-
kapacitet, ca 3 veckor. 

SIUS Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd. Ett individuellt 
stöd till en arbetssökande med arbetshandikapp. Det särskil-
da stödet ges till den arbetssökande och arbetsplatsen av en 
SIUS - konsulent med särskild kompetens i introduktions-
metodik. 

Psykologstöd Stödsamtal, utredning om läs- och skrivsvårigheter. 
 

 

Ungdomarna som ingick i projektet hade rätt till olika ekonomiska ersättning-

ar. De projektdeltagare som var under 20 år fick ersättning från kommunalt 

ungdomsprogram. Ersättningen berodde på om utbildning inom gymnasiesko-

lan var slutförd eller inte. Om ett fullständigt slutbetyg från gymnasieskolan 

kunde visas upp var ersättningen 2875 kronor per månad och om fullständigt 

gymnasiebetyg saknades var ersättningen 1360 kronor per månad. Ersättning-

arna var skattepliktiga. De ungdomar som var 20 år och äldre fick aktivitets-
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stöd motsvarande arbetslöshetsersättningen. Utöver detta var ungdomarna 

hänvisade till socialbidrag ifall de var berättigade till det. Om ungdomarna 

inte deltog aktivt i projektets aktiviteter bedömdes det som om de ej stod till 

arbetsmarknadens förfogande och de ekonomiska bidragen drogs in. 

 

Tabell 2 visar ungdomarnas sysselsättning i maj 2005. Projektet var då i sitt 

slutskede och av dem som fortfarande deltog i projektet var 67 % i arbete eller 

i utbildning, 10 % på praktik och 22 % var aktiverade av projektet. Projektet 

startade i oktober 2002 och ungdomarnas deltagande startade i maj 2003. Från 

den tidpunkten hade tio ungdomar av olika skäl kommit att ”ej stå till arbets-

marknadens förfogande”, vilket var 13 % av det totala antalet ungdomar som 

deltog i projektet. Två ungdomar hade under projekttiden blivit överåriga och 

ytterligare tio hade flyttat bort från Boden eller Sverige 

 

Tabell 2. Ungdomarnas sysselsättning maj 2005 
 
Aktivitet Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Totalt Totalt 

% 
Arbete 2 8 3 2 1 2 18 31 
Utbild-
ning 

0 2 5 8 5 1 21 36 

Praktik 1 1 0 0 4 0 6 10 
Projektet 2 1 1 0 5 4 13 22 
Ej t. arb. 
markn.för
fogande 

2 2 1 3 1 1 10  

Överårig 1 0 0 0 0  1  
Avflyttad 
fr. Boden 
el.  
Sverige 

3 3 2 2 0 0 10  

Totalt 11 17 12 15 16 8 79 99 % 
Antagna 03-05 03-09 04-01 04-05 04-09 05-02   
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Projektet som pågått från slutet av 2002 avslutades i mitten på 2005.  

Underlaget till licentiatuppsatsen har som tidigare beskrivits utgått från inter-

vjuer i projektet. I kapitel 4, Metodologi och metod, beskrivs urval och inter-

vjuer närmare. 
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Kapitel 4 
 
 

Metodologi och metod 
 
 
I detta kapitel beskrivs de sammanhang och utgångspunkter som ligger till 

grund för licentiatuppsatsen. Utgångspunkten är erfarenheter hos ungdomar 

som är arbetssökande, med fokus på hur de skapar mening med sitt liv genom 

att utarbeta strategier och förhålla sig till sin situation utan arbete samt deras 

möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. En etablering som sker via ett 

arbetsmarknadsprojekt.45 Projektet har beskrivits i kapitel 3 och utgör studi-

ens lokala sammanhang.  

 

Forskningsansatsen för denna uppsats är ett socialkonstruktionistiskt perspek-

tiv. Det betyder att förstå individers uppfattningar om sin verklighet, det vill 

säga hur vi förstår, konstruerar och återger vår sociala verklighet.46 Det är ett 

teoretiskt synsätt där utgångspunkten är att verkligheten är socialt konstruerad 

och handlar om hur individen uppfattar, formar och förstår sin sociala verk-

lighet. Forskningsprocessen handlar om att analysera hur vi uppfattar och 

återger vår sociala verklighet, där jag använder begrepp som mening och me-

ningshantering 47för att beskriva hur ungdomarna återger sin sociala verklig-

het. En verklighet som vi delar med andra i vardagen genom social interak-

tion. 

 

                                                 
45 Josefsson, B., Nordlun,A. Sandvin,J. och Vidman, Å (2005) 
46 Berger och Luckmann (1966) 
47 Mening och meningshantering tar sin utgångspunkt i Berger och Luckmann´s socialkon-
struktionism som handlar om att förstå hur individen uppfattar sin värld samt konstruerar 
och återger den 
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För att få kunskap om ungdomarnas situation så har en kvalitativ metod 

med intervjuer varit en lämplig ansats. Genom att göra intervjuer och ta del 

av ungdomarnas beskrivningar av sina erfarenheter så har en djupare för-

ståelse och kunskap om deras situation på arbetsmarknaden framkommit.  

 

En viktig utgångspunkt för studien är, med stöd av Ely´s (1991) beskrivning 

av vad som kännetecknar den kvalitativa forskningen, att frågeställningar för 

undersökningar utvecklas under forskandets gång. Det betyder inte att man 

som forskare är ett oskrivet blad vid påbörjandet av en studie, men att forska-

rens ursprungliga frågeformulering förändras under studiens gång.  

 

Förtrogenhet och förförståelse 

 

Ely (1991) skriver om företeelsen att vara förtrogen eller inte med det som 

ska undersökas. Hon anser att det är en viktig fråga genom hela processen och 

menar att vi är alltför förtrogna om vi ”vet” svaren i förväg. Vi är även alltför 

förtrogna om vi inte kan göra det välbekanta obekant. Vidare skriver hon om 

motsatsen som handlar om processen att göra det obekanta välbekant. När vi 

går in på forskningsområden första gången så har vi brist på verkliga upple-

velser av dem i nuet men vi har bilder och föreställningar om området.  

 

När denna studie påbörjades var ungdomsarbetslöshet till stor del ett nytt om-

råde för mig. Jag hade inte speciellt djupa kunskaper om området eller om 

ungdomsarbetslöshet. I mitt tidigare arbete som enhetschef inom handikapp-

omsorgen i socialtjänsten så har jag erfarenheter från samarbete med arbets-

förmedlingen, om frågor som handlat om praktikplatser och omplaceringar av 

personer med anknytning till arbetsförmåga.  
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Förförståelse är ett annat begrepp som är viktigt att värdera då vi aldrig möter 

världen förutsättningslöst. Förförståelsen kan innehålla flera komponenter och 

Gilje och Grimen (1992) nämner bland annat de tre komponenterna språk och 

begrepp, trosuppfattningar och individuella personliga erfarenheter. Kompo-

nenter som varje aktör har med sig i interaktionen med andra och även i för-

söken att tolka det som sägs. 

 

I de följande delarna av kapitlet beskrivs intervju som forskningsmetod. Där-

efter följer olika avsnitt som beskriver tillvägagångssätt med urvalsprocessen, 

intervjuernas genomförande, bearbetning och analys, etiska överväganden och 

metoddiskussion.  

 

Intervju som forskningsmetod 

 

Valet av metod understryks av det som beskrivs av Kvale (1997) att ett inter-

vjusamtal är ett sätt att få veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv 

och sin verklighet. Starrin och Renck (1996) skriver att varje intervju innefat-

tar en förhandling om sociala roller och referensramar och är en unik social 

interaktion.  

 

Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att försöka utveckla innebör-

den av de erfarenheter människor har och förstå människors livsvärld ur deras 

synvinkel. Silverman (2001) beskriver att denna typ av intervju ger en kun-

skap och en förståelse av fenomen som kan vara svår att få fram på annat sätt 

än genom kvalitativa data.  

 

Jacobsen (2007) menar att samla in kvalitativ data kan kallas för en öppen 

metod där intervjupersonen får uttrycka sig med egna ord och på sitt eget sätt. 

Vidare menar Jacobsen att det är ett induktivt förhållningssätt till datainsam-
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ling det vill säga att samla data så öppet som möjligt och undvika att skapa 

någon bestämd uppfattning om vad man söker därför att det kan leda till att 

man ser bara det man i förväg bestämt sig för att se. Avsikten med ett induk-

tivt förhållningssätt innebär att studien blir mer att upptäcka än att verifiera, 

forskaren upptäcker nya relationer och begrepp som ger en ny förståelse för 

ett sammanhang 48, till skillnad från en deduktiv ansats som enligt Alvesson 

(1994) utgår från en generell regel som förutsätter vad som ska förklaras och 

går från teori till empiri.  

 

Ett annat förhållningssätt, som tillämpats i denna uppsats är abduktion som 

utgår från empiri på samma sätt som induktion men avvisar inte teoretiska 

föreställningar. Analysen kombineras med eller har påverkats av studier av 

tidigare teori i litteraturen. Abduktion innebär en kognitiv vandring mellan 

den induktiva och deduktiva ansatsen.49

 

Utifrån det resonemanget kan intervjuer styras av teorin med existerande kun-

skap och referensramar och det är fortfarande viktigt att beakta den öppna me-

tod som Jacobsen (2007) intervju innebär, där intervjupersonen får uttrycka 

sig på sitt sätt och med egna ord. 

 

Intervju är ett samtal och om själva intervjusamtalet skriver Kvale (1997) att 

den kvalitativa forskningsintervjun är ett samtal med syfte och struktur och 

det är inte ett samtal mellan två likställda parter eftersom forskaren är den 

som kontrollerar och definierar situationen. Det betonas även av Repstad 

(1993) som menar att det finns en viktig skillnad mellan ett vardagligt samtal 

och mellan en kvalitativ intervju. Han framhåller att parter i ett allmänt samtal 

ofta taktfullt respekterar varandras signaler och försöker undvika vissa obe-

                                                 
48 Jfr Eckstein 1975 
49 Ibid. 
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hagliga samtalsämnen. Medan det i en kvalitativ intervju kan vara tvärtom att 

det uppmanar intervjuaren att gå mer på djupet och  ”precis som i arkeologi 

är det viktigt hur man använder spaden!” (sid. 66) enligt Repstad. Starrin och 

Renck (1996) skriver att det är inte bara det sagda ordet som är intressant som 

svar olika frågeställningar och viktigt att dokumentera utan det är även viktigt 

att uppmärksamma pauser, avbrytanden och gester. Det ger signaler till lyss-

naren om hur det uttalade ibland uppfattas som en motsats. Vid intervjuerna 

för min uppsats så uppstod tillfällen där frågeställningar utvecklades med fle-

ra följdfrågor och intervjupersonerna hade möjlighet att fördjupa berättelserna 

om sina erfarenheter.  

 

Urvalsprocessen 

 

Urvalet vid insamlandet av data för licentiatuppsatsen har skett efter introduk-

tionen för varje grupp. I samband med starten av de första fyra grupperna be-

sökte jag projektet under introduktionsdelen för att lära känna ungdomarna 

och ta del av deras förväntningar på projektet. Vid detta tillfälle fick de in-

formation om min funktion och att jag skulle genomföra intervjuer. De infor-

merades om att syftet med intervjuerna var att projektet skulle utvärderas och 

att det även skulle användas till forskning. Ungdomarna informerades om att 

deltagandet i intervjuerna var frivilligt enligt SFS 2003:460 som beskriver att 

informerat samtycke innebär att intervjupersonerna informeras om syftet med 

studien och att de hade möjlighet att avbryta intervjun. 

 

Urvalet av intervjupersoner skedde i de flesta fall tillsammans med projektle-

daren eller hans medarbetare. Jag behövde deras information om var ungdo-

marna befann sig så att jag kunde nå dem. I första gruppen tillfrågades alla 

och alla accepterade att delta med något undantag. En person som jag avtalat 
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tid med kom inte till intervjun och hade möjlighet att ta kontakt men visade 

inte intresse att delta. En ansats vid intervjuer med ungdomar i de senare 

grupperna var att få en spridning mellan de som hade fullföljt sina gymnasie-

studier och de som hade avbrutit dem. En annan ansats var att få lite spridning 

med avseende på hur länge de varit utan arbete. Det visade sig inte så lätt att 

fullfölja dessa ansatser och ibland ansåg sig ungdomarna för upptagna för att 

delta då de var ute på olika praktikplatser. De hade regelbundna träffar med 

projektledarna och vid de tillfällena skedde förfrågan om de ville delta något 

som de var positiva till och det indikerar ett visst slumpmässigt urval. När jag 

fått namn bestämdes tid och plats med de aktuella intervjupersonerna. I något 

fall tog intervjupersonen direkt kontakt med mig och ville bli intervjuad och 

många av ungdomarna gav uttryck för att det var positivt att få berätta om 

sina erfarenheter.  

 

Totalt deltog 19 personer i intervjuerna och av dessa gjordes uppföljande in-

tervjuer med 7 personer. Urvalet av intervjupersoner för uppföljande intervju-

er skedde genom att jag tog kontakt med de jag tidigare intervjuat och utifrån 

deras möjligheter att delta så skedde urvalet. Det var liknande företeelser här 

som vid urvalet till första intervjutillfället att flera av ungdomarna var på 

praktikplatser och de hade ibland svårt att ta sig tid för intervju. Anledningen 

till att begränsningen blev sju uppföljande intervjuer hade även med tids-

aspekten för mitt engagemang i projektet att göra.  

 

Beskrivning av intervjupersonerna  
 

Intervjupersonerna var i åldern 18-25 år och det som var gemensamt var att de 

på något sätt stod utanför arbetsmarknaden eller aldrig kommit in på den. Or-

saken kunde vara att de saknade utbildning eller att de hade avbrutit sin ut-

bildning och aldrig kommit in på arbetsmarknaden. Många hade deltagit i ti-
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digare arbetsmarknadsprojekt och hade även haft olika praktikplatser. Av in-

tervjupersonerna var fjorton män och fem kvinnor och alla var boende i Bo-

dens kommun.  

 

Några av intervjupersonerna hade vuxit upp i andra kommuner i länet eller 

andra delar av landet och var inflyttade. De flesta bodde i kommunens cen-

tralort men några av intervjupersonerna bodde på orter på landsbygden. Några 

hade egen bostad medan några bodde hemma hos föräldrarna. Alla beskrev 

även att de hade fritidsintressen av något slag i varierande from och tillämp-

ning. 
 

Intervjuernas genomförande 

 

Ungdomarna hade vid projektstart informerats om att projektet skulle utvärde-

ras och att det skulle ske via intervjuer. De informerades om att medverkan i 

studien byggde på informerat samtycke och fick information om att deras 

medverkan var frivillig, samt att de kunde avbryta sin medverkan när de öns-

kade.50 Kvale (1997) skriver att informerat samtycke innebär att man infor-

merar om syfte med undersökningen, det innebär också frivilligt deltagande 

och möjlighet att avbryta när man vill. Intervjupersonerna gav ett muntligt 

informerat samtycke och de fick information om att all data behandlas konfi-

dentiellt.  

De flesta intervjuerna genomfördes i grupp ett och det gav erfarenheter som 

sen kunde användas i de senare grupperna. Intervjuerna som utgick från en 

intervjuguide (Bil. 1) genomfördes med totalt 19 personer och av dessa var 14 

män och fem kvinnor. Jag vill betona att intervjuguidens funktion innebar 

mest ett stöd för minnet vid intervjuerna och ungdomarna hade möjlighet att 

                                                 
50 SFS 2003:460 
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utveckla sina berättelser utifrån erfarenheter. De uppföljande intervjuerna 

(Bil.2) genomfördes med sju av de fjorton männen. Det planerades att göra 

uppföljande intervjuer även med ett par av kvinnorna men av olika orsaker 

gick det inte att genomföra. Vid ett flertal tillfällen hade tid avtalats med dem 

men de uteblev. De uppföljande intervjuerna innebar en fördjupning av de 

frågeställningar som ställts vid första intervjutillfället. 

 
Intervjuerna med ungdomarna genomfördes i den lokal som projektet hade till 

sitt förfogande och det var beläget centralt på orten i närheten av arbetsför-

medlingens ordinarie lokaler. Nedanstående tabell 3 visar på den tidsprocess 

som det innebar att följa projektet och göra intervjuer i de olika grupperna. 

 

Tabell 3. Sammanställning av intervjuerna utifrån antal, grupp, kön och tid-
punkt 

Grupp Första intervju 
 

Uppföljande intervju 

Grupp 1 Maj 2003 
9 intervjuer 
6 män 
3 kvinnor 

Oktober 2003 
3 intervjuer 
3 män 

Grupp 2 Oktober 2003 
5 intervjuer 
4 män  
1 kvinna 

April 2004 
2 intervjuer 
2 män 

Grupp 3 April 2004 
4 intervjuer 
3 män 
1 kvinna 

September 2004 
1 intervjuer 
1man 

Grupp 4 Juni 2004 
1 intervju 
1man 

September 2004 
1 intervju 
1 man 

Totalt 19 intervjuer 
14 män 
5 kvinnor 

7 intervjuer 
7 män 
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Intervjuerna inleddes med en del kontaktskapande konversation och in-

tervjupersonerna informerades ytterligare om syftet med intervjun samt 

förfrågan om de tillät att jag spelade in intervjuerna på band. De infor-

merades även om att de hade möjlighet att ta kontakt för ytterligare in-

formation samt att de hade möjlighet att avbryta intervjun om de önska-

de. Intervjuerna fortsatte med öppna allmänna frågeställningar där inter-

vjupersonerna hade möjlighet att berätta utan att besvara detaljerade 

följdfrågor och intervjuerna hade formen av ett samtal även om jag som 

intervjuare har initiativet och var den som för samtalet vidare. Tids-

aspekten för intervjuerna fick anpassas till individen. Det visade sig att 

varje intervju tog ungefär en timma men tiden kunde variera utifrån varje 

intervjuperson, de fick den tid de behövde för att berätta. Varje intervju 

avslutades med - ”jag har inga fler frågor och har du något mer att tilläg-

ga?” I enlighet med Kvale (1997) så ger detta den intervjuade möjlighet 

att ytterligare ta upp frågor som hon/han funderat på under intervjun. 

 

Bearbetning och analys 

 

Bearbetning och analys påbörjades med utskrifter av intervjuerna successivt 

och intervjumaterialet kodades med nummer istället för namn, samt kön och 

vilken grupp intervjupersonen tillhörde. Här fann jag stöd i det som Repstad 

(1993) skriver att analys av data är den process där man försöker få ordning så 

att det blir lättare att tolka och skriver att:  

 

”Kvalitativ analys är personlig bland annat i den bemärkel-
sen att den som har samlat in data vanligtvis också gör sys-
tematiseringen.” (sid.86)  
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Bearbetningen innebar även att de bandade intervjuerna skrevs ut så ordagrant 

eller så ”orätt” som möjligt vilket innebar att återge allt, även det som inte 

sägs, det vill säga bland annat pauser som angavs med parentes. Analys av 

data skedde i flera steg och en första strukturering hade skett redan i samband 

med den utvärderingsrapport som sammanställdes och levererades till Arbets-

förmedlingen. 51

 

En viktig förutsättning är även att den som gör datainsamlingen är införstådd 

med miljön för att få en fruktbar klassifikation. Stojanovic (2001) skriver att 

det inte finns generella modeller inom den kvalitativa forskningen för materi-

albearbetning och menar med referens till Lantz (1993) att det viktigaste är att 

fånga det ”subjektivistiska och unika”. Därför är det viktigt att som forskare 

beskriva hur man gått till väga. Samtidigt som det är viktigt som Kvale (1997) 

menar att beakta att intervjuresultaten inte blir godtyckligt subjektiva. 

 

Eftersom empirin till licentiatuppsatsen hämtades ur intervjuerna för projektet 

så blev nästa steg att genomföra en mer genomarbetad analys där intervjuerna 

bearbetades mer ingående. Ett första steg innebar ett flertal genomläsningar 

av varje enskild intervju. Ungdomarna förtäljer en berättelse och en fråga som 

jag ställde mig var, hur ser jag som forskare sammanhanget mellan de olika 

områdena? Dessa olika områden jämfördes, tolkades och sammanfördes. De 

olika beskrivningarna med skilda erfarenheter gav en bild av situationen som 

kunde sammanfattas i likheter och/eller skillnader. Dessa olika aspekter som 

framgick tematiserades, jämfördes och analyserades sedan med anknytning 

till olika teorier om de fenomen som framkommit. Analysen innebar även att 

kopplingar gjordes till centrala begrepp som exempelvis arbetslöshet, identi-

                                                 
51 Ibid. 
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tet, marginalisering och utanförskap med referenser till tidigare forskning 

inom området. 

 

De teman som framkom vid analysen delades in i två huvudkategorier;. Me-

ningshantering och Strategier och handlingsutrymme som är syftet med upp-

satsen. Dessa huvudkategorier visar hur ungdomarna socialt konstruerar sin 

verklighet och tar sig uttryck genom strategier samt de handlingsutrymmen 

ungdomarna har. 

 

Den fortsatta analysen innebar även att bearbeta de två huvudkategorierna 

mot de forskningsteman som studien fokuserat på. Av figur 2 så framgår en 

beskrivning av analysprocessen som visar på sambandet mellan forsknings-

teman och huvudkategorier som sedan kom att ligga till grund för slutsatser-

na.  
HUVUDKATEGORIER  

 

Samhällspolitik och arbetsmarknadspolitik 

Samhällets stöd och åtgärder i olika former 

Arbetsmarknadsåtgärdernas betydelse 

Strategier och 
handlingsutrymme 

  

Meningshantering 
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Kapitel 5 Kapitel 6

Slutsatser 

Figur 2. Analysprocessen 
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Etiska överväganden 
 
Beträffande de etiska aspekterna så är dessa viktiga att beakta i hela studien. 

Repstad (1999) skriver bland annat om faktorer som kan störa forskningen 

och varnar för att okritiskt forska i miljöer där det finns lojalitetsband till in-

formanter och konsekvenser som kan uppstå genom att intervjua bekanta per-

soner. När det gäller intervjuer så är det viktigt att som forskare undvika att 

identifiera sig för mycket med de grupper eller individer som intervjuas och 

därmed förlora en del av det kritiska perspektivet på den kunskap som erhålls. 

Kvale (1997) skriver att det även är viktigt att beakta huruvida undersökning-

en är till fördel för de individer som kommer att intervjuas  

 

Vid det här intervjutillfället där ungdomarna deltar i ett projekt är också en 

etisk situation att beakta. Känner de en skyldighet eller lojalitet att delta i in-

tervjuer på grund av att de är i en sorts beroendeställning, eftersom de är i ett 

projekt som är kopplad till deras arbetsmarknadsmässiga och ekonomiska si-

tuation. Ställer de frivilligt upp för intervjuer eller styrs de av ansvariga för 

projektet att delta? Här menar Kvale att det kan uppstå problem kring sam-

tycke vid intervjuer i institutioner där en överordnads samtycke kan innebära 

ett tryck, även om det inte är klart uttalat, att delta. Informerat samtycke inne-

bär ett frivilligt deltagande52 och att intervjupersonerna informeras om syftet 

med studien och att de har möjlighet att avbryta intervjun. 

 

Vid redovisning av det som framkommit i analysen används uttrycket ung-

domar alternativt intervjupersoner. Texten förstärks ofta med citat och under 

citaten finns angivet kön och ålder. I kapitel 5 under avsnittet ”Funktionsned-

                                                 
52 SFS 2003:460 
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sättning –hinder för studier eller arbete” har kön och ålder vid citaten uteslu-

tits. 
 

Metoddiskussion 

 
Valet av metod kan givetvis diskuteras men eftersom utgångspunkten är erfa-

renheter hos ungdomarna så har den kvalitativa intervjun varit den bäst läm-

pade metoden. Däremot kan det diskuteras om observationer under deras in-

troduktion i projektet hade varit ett bra komplement till vad som senare 

framgick vid intervjuerna. Mitt deltagande vid introduktionen när ungdomar-

na började i projektet innebar att jag fick del av deras tidiga förväntningar53 

men gav inte information som det var möjligt att göra djupare analyser av. 

 
Att empiri har hämtats från intervjuer med ungdomar i samband med utvärde-

ring av ett arbetsmarknadsprojekt är också värt att diskutera. Patel och Da-

vidsson (1994) menar att gränsen mellan utvärdering och forskning kan vara 

otydlig och de menar att relationen till teori är den främsta skillnaden. I en 

utvärdering behöver problemområdet inte beskrivas med stöd av teorier och 

modeller men kan vara förankrat i tidigare undersökningar och syftet med ut-

värdering är ofta att bidra till förändring. Medan forskning har behov av teo-

retisk förankring antingen som utgångspunkt eller att man utgår från empiri 

som relateras till teori.54

 
En företeelse som gav upphov till funderingar var i samband med intervjuerna 

när jag fick ställa mig en fråga som intervjuare: ”Säger dom det dom tror att 

jag vill höra, det som dom tror förväntas av dem? ” Lalander och Johansson 

(2002) som studerat ungdomsgrupper menar att ett problem med intervjuer 

                                                 
53 Se kapitel 3  
54 Jfr Cervantes 2005 
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kan vara att svaren av olika skäl kan bli tillrättalagda efter antaganden om vad 

som är politiskt eller socialt korrekt.  
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Kapitel 5 

 

 

Utbildning och arbetsmarknad 
 

 
Stojanovic (1998) skriver i sin avhandling att de arbetslösas vardag är en dold 

värld och leder därför till både myter och spekulationer från omgivningen. 

Dessa kan ta sig i uttryck som att ungdomar ibland har en alltför orealistisk 

bild av de möjligheter som finns i arbetslivet, det vill säga att de har för stora 

förväntningar och krav. Hon tar även upp att spekulationer och generalise-

ringar kring orsaker till arbetslöshet kanske inte är alltför ovanliga.  

 

I ungdomars vuxenblivande och deras utveckling av en egen identitet finns 

också en föreställning om möjligheter snarare än begränsningar. Under ung-

domsåren är det inte ovanligt att individen är mycket jagcentrerad och detta 

får konsekvenser i dennes uppfattning om sin livssituation.55

 

Mot bakgrund av denna förförståelse handlar detta kapitel om hur ungdomar 

skapar mening i sitt vardagsliv och hur de begreppsliggör sitt sökande efter 

arbete på olika sätt, samt utvecklar strategier56 och handlingsutrymmen. Hur 

ungdomar socialt konstruerar meningen med sitt arbetssökande tar sig uttryck 

i olika strategier som visar vilket handlingsutrymme de har. Det handlar om 

                                                 
55 Eriksson (1985) 
56 Strategi kan beskrivas som en plan eller taktik en långsiktig plan för att genomföra nå-
got. Strategi kan även handla om tillvägagångssätt, taktik, planläggning. I analysen an-
vänds strategi både i bemärkelsen tillvägagångssätt och plan.  
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aspekter som har anknytning till studier, där konsekvenser av avbrutna studier 

beskrivs som ett berättigande till deras att de inte får ett arbete. Andra faktorer 

som påverkar hur de uppfattar sin avsaknad av arbete är deras förhållande till 

arbetsgivare och arbetsmarknad. Många av ungdomarna upplever att arbetsgi-

vare ställer för stora krav och att arbetsmarknaden har begränsat utbud på ar-

bete som då kan ses som en orsak till att de inte får ett arbete, vilket får som 

konsekvens att det gör det svårt för dem att komma in på arbetsmarknaden 

och berättigar deras arbetslöshet.  

 

För att få en uppfattning av fenomenet med arbetslöshet och hur det upplevs 

så är det av betydelse att de som är arbetslösa själva får komma till tals och 

berätta om sina upplevelser. Detta kapitel fokuserar särskilt på deras erfaren-

heter av utbildning samt deras upplevelser av arbetsgivares och arbetsmark-

nadens krav. 

 

Avbrutna studier –ungdomars kontextuella förståelse 

 

Att utbildning kan vara en avgörande aspekt för att få ett jobb uttryckte de 

flesta intervjupersonerna. En av orsakerna till att de är arbetslösa förklarade 

de med att det hade sin orsak i antingen avbrutna studier, i vissa fall dåliga 

betyg eller att de valt fel linje på gymnasiet. Av de personer som intervjuades 

var det ett fåtal som hade avgångsbetyg från gymnasiet och merparten hade av 

olika anledningar avbrutit sina studier. De flesta berättade att de hade haft 

problem som inneburit att de hade svårt att genomföra sina gymnasiestudier 

och hade ofullständiga gymnasiebetyg. Problemen skilde sig åt mellan olika 

personer, men de allra flesta av ungdomarna hade haft problem med skoltrött-

het. En av de intervjuade ungdomarna lyfte fram betydelsen av en utbildning 
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för att få ett jobb, men att skoltrötthet gjorde att endast en kortare utbildning 

var aktuell: 

 
”Ja men så är det … utan utbildning så kommer du ingen-
stans. Och är man lika skoltrött som jag så sätter man sig inte 
i skolbänken.”     
     (man, 20 år) 

 
En annan berättar på följande sätt om sina tidigare erfarenheter av utbildning: 

 

”… alltså det gick ju bra första termin men sen så började 
jag att skolka så då gick det inte bra. Då hade jag typ IG i 
alla ämnen för att jag aldrig var på lektionerna och då var det 
ingen idé att gå kvar… och det ångrar jag. Det ångrar jag 
väldigt mycket. … jag var less …men jag tänkte börja plug-
ga igen … förra året tänkte jag och så där, men jag måste 
liksom vara motiverad för att kunna, annars är det som ingen 
idé för då går det dåligt igen.”                        (kvinna, 21 år) 
 

Intervjupersonen uttrycker en frustration där medvetenheten finns om behovet 

att ha en grundläggande utbildning och ger uttryck för en viljeyttring med 

sina studier. I flera fall visar ungdomarna en insikt om utbildningens betydel-

se för att få ett jobb. Samtidigt så uttrycks en resignation som bottnar i en 

rädsla att misslyckas. Någon menar att det inte finns speciellt stort hopp om 

att få ett jobb om han inte läser upp sina betyg först och uttrycker att han har 

intresse att läsa nu, till skillnad från gymnasietiden då han upplevde den så 

här:  

 

”Jag var ju så skoltrött när jag gick på gymnasiet så att … 
jag hade väl mycket frånvaro.”   (man, 24 år) 
 

Den höga frånvaron ledde enligt personen till att det inte blev möjligt att få ett 

slutbetyg, samtidigt som personen provade på olika linjer men fullföljde inte 

studierna. Ytterligare en åsikt om varför vissa ungdomar får problem med 

sina gymnasiestudier framgår av följande:  
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”Nja, jag vill väl inte säga att det är fel på ungdomarna, jag 
vet ju hur själv jag var när man gick skolan, man var väldigt 
less… man går ju nio år innan man börjar gymnasiet så att 
säga. Redan där är man ju ganska less… man lyssnar väl hel-
ler inte när alla säger att det är viktigt med en utbildning, du 
måste gå i skola för att få… kunna få jobb senare eller läsa 
vidare. Men man lyssnar inte, i alla fall när jag var ung, yng-
re… då struntade man helt enkelt i det. Jag vet inte vad man 
kan göra riktigt, mer än att informera ungdomarna, det ver-
kar ju inte som att det hjälper.”   
  
     (man, 24 år) 
 

 
En utsaga som tyder på skoltrötthet som orsak till problem med fortsatta stu-

dier, men även en medvetenhet om att utbildning är viktig för att kunna få ett 

jobb. Det framgår samtidigt en viss resignation om hur problemet ska kunna 

åtgärdas, och det är ett problem som inte är helt lätt att åtgärda som både 

handlar om individen och samhället.  

 

Även om många anser att studier är en väg ut ur arbetslöshet så finns det 

emellertid flera av ungdomarna som är tämligen ointresserade av att studera. 

Följande fyra citat från de intervjuade ungdomarna visade på ett begränsat 

intresse av att studera: 

 
”Nja, jag har inte haft något intresse just av att börja plug-
ga... inget intresse just nu i alla fall.” 
     (man, 24 år) 
 
”Ja jag hade tänkt jobba lite, man är lite less på skolan.” 
     (man, 22 år) 
 
”Nej, nej, jag känner mig då inte sugen att sätta mig i skol-
bänken igen, det gör jag inte.” 
     (man, 24 år) 
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”Nej, då måste jag ju plugga upp mina betyg och det orkar 
jag inte.” 
     (kvinna, 22 år) 

 
Den första intervjupersonen uttrycker som övriga en skoltrötthet men samti-

digt finns en öppning där det kan bli aktuellt med studier senare. Intervjuerna 

visar annars hur komplex skolutbildning är för ungdomar med svårigheter att 

etablera sig på arbetsmarknaden; en vilja att vidareutbilda sig finns i många 

fall, på samma gång som dåliga erfarenheter av utbildning ställer till problem 

med att påbörja eller att slutföra utbildningar. Intervjuerna visar likheter på 

hur erfarenheter från grund- och gymnasieskolan påverkar studier i ett senare 

skede av livet. Skoltrötthet och dåligt självförtroende skapat av tidigare miss-

lyckanden, som fel val av utbildning eller att de upplevt stora krav, påverkar 

hur ungdomarna ser på utbildning som en möjlig väg till ett arbete. Samtidigt 

som bristande utbildning ses som en orsak och förklaring till att de inte får ett 

arbete.  

 

Att avbrutna studier kan ses som en förklaring och ett berättigande till att de 

saknar arbete är en sak att beakta men det centrala är konsekvensen som ar-

betslösheten innebär. Konsekvenser av bristande utbildning och de hinder 

som det medför att senare komma in på arbetsmarknaden. 

 

En annan orsak som även har anknytning till utbildning och beskrivs av några 

intervjupersoner är deras erfarenhet av fel utbildningsval. Erfarenheter kring 

detta beskrivs i följande avsnitt. 
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Fel val av utbildning 
 
De allra flesta intervjupersoner anger att de är intresserad av längre eller kor-

tare utbildningar. Någon beskriver att han valde fel linje på gymnasiet och 

hoppade av studierna men provade att återuppta dem och beskriver att:  
 

”Ja så valde jag fel linje på gymnasiet och hoppade av och 
så gick jag om flera år och det var så mycket bök och stök 
så att till slut gav jag upp och då ville jag jobba i stället”  

     (man, 24 år) 
 

Personen uttrycker att olika omständigheter påverkade att studierna avbröts 

samtidigt som det finns en medvetenhet om att det inte är så lätt att få ett ar-

bete utan utbildning. De uttrycker en vilja att få ta eget ansvar och bli själv-

ständig och det kan ske genom möjlighet till arbete och inkomst. Någon ut-

trycker att den utbildning som var intressant fanns inte på orten och det på-

verkade valet av studieinriktning. Det är inte alltid lätt att göra rätt val och 

veta vilken utbildning de vill gå utifrån det utbud som finns och följande citat 

beskriver den situationen:  

 

”För jag har länge velat gå det (naturbruksgymnasium) men 
jag vet inte… det blev inte aktuellt när jag skulle välja i nian 
alltså. Det blev så mycket annat … som jag ville kolla på, så 
det blev som bara att jag kopplade bort det.” 

     (kvinna, 21år) 
 
Fel val av utbildning har i dessa fall inneburit att de inte fullföljt sina studier 

och de anger även att det var olika orsaker som påverkade att de inte försökte 

med ett annat val.  

 
Det finns en dubbelhet i många beskrivningar där intervjupersonerna ser sig 

själva som de som har möjligheter att göra ett val, vilket kommer till uttryck 
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genom att de säger att de vill, att de bör och att det är nödvändigt att studera. 

Samtidigt som det förekommer att de uttrycker sig uppleva påfrestningarna så 

stora i miljön, i det här fallet i skolan, att det påverkar dem så att de inte orkar 

med och avbryter sina studier. 
 

De konsekvenser som avbrutna studier medför framgår tydligt som en orsak 

till att ungdomar saknar arbete och ett hinder till fortsatta studier. Det är stu-

dier som i förlängningen kan göra det lättare att få ett arbete. Denna företeelse 

med avbrutna studier kan jämföras med det som skrivs i Arbetskraftsutbudet 

och välfärden57 att det är ett kritiskt skede när ungdomar avslutar sin utbild-

ning och ska övergå till arbetsmarknaden genom att söka arbete. Övergången 

från studier till arbetsmarknad är ett kritiskt skede oavsett om de avslutar sin 

utbildning eller avbryter den i förtid, det vill säga att de inte fullföljer exem-

pelvis sin gymnasieutbildning. Risken för marginalisering ökar och kan i för-

längningen leda till utanförskap. Av det som framgår av intervjuerna så är det 

inte tydligt att ungdomarna är medvetna om riskerna i förlängningen. Många 

tror på möjligheten att få ett arbete ändå, vilket i och för sig inte är omöjligt 

men den typen av arbete som inte kräver utbildning är ofta begränsat.  

 

Den problematiken beskrivs även av Svedberg (2003) som menar att låg ut-

bildningsnivå är en gemensam nämnare för flera av dem som har svårigheter 

när det gäller att komma in på arbetsmarknaden och framförallt att få ett fot-

fäste. I sin studie skriver han om grupper som befinner sig i en oklar mellan-

position i förhållande till arbete. En grupp som varken är utestängd/utslagen 

eller integrerad när det gäller arbete, en position som han definierar som 

”marginella”. Han betonar att det handlar om ett mellanläge och ett över-

gångsskede mellan integration och utestängning.  

 
                                                 
57 Ds 2002:30 
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Funktionsnedsättning - hinder för studier eller arbete  

 

Några intervjupersoner skapar en mening för sin egen situation som arbetslö-

sa genom att exempelvis ange att de har någon form av funktionsnedsättning, 

som de menar kan vara ett hinder för antingen studier eller arbete. I ett fall 

uttrycker en person att det är ett hinder för att utbilda sig och beskriver det i 

följande citat:  

 

”Jag har ju läs och skrivsvårigheter och då har jag uteslutit 
alla utbildningar… de är jobbigt att läsa det tar ju dubbelt så 
lång tid för mig som för andra.”  

 

Personen ser sin funktionsnedsättning mer som ett hinder för att utbilda sig än 

som ett hinder att få ett arbete, då det även framgår i intervjun att det finns 

arbeten som personen provat på tidigare och som upplevs är intressanta. Yt-

terligare någon av intervjupersonerna beskrev sina pågående studier inom 

vuxenutbildningen och berättade om sina problem med skriven svenska.  

 

Att människor upplever hinder att kunna delta i samhället oavsett om det gäll-

er studier eller arbete är en problematik som den svenska handikappolitiken 

säger sig vilja motverka. Den svenska handikappolitiken grundar sig bland 

annat på FN:s standardregler58 om delaktighet och jämlikhet för människor 

med funktionsnedsättning. De innehåller tydliga principiella ståndpunkter när 

det gäller rättigheter, möjligheter och ansvar och ger konkreta förslag till hur 

ett land kan undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning och 

därmed göra samhället tillgängligare och i 7§ står det som ett övergripande 

innehåll att:  

 

                                                 
58 http://www.ho.se/upload/FNs_standardregler.doc 20071027 
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”Staterna ska skapa förutsättningar för produktivt och in-
komstbringande arbete - såväl på landsbygden som i städer-
na.” 

 
Handikappolitiken innefattar hela samhällsområdet och verkar således även 

för tillgänglighet på arbetsmarknaden. I betänkandet Handikapp välfärd rätt-

visa, 59 står det att arbetslinjen även måste hävdas för personer med funk-

tionsnedsättningar. I Sverige har vi även Lag om förbud mot diskriminering i 

arbetslivet på grund av funktionshinder60 och lagen definierar funktionshinder 

i 2§ enligt följande: 

 

”Med funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller 
begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktions-
förmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns 
vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas upp-
stå.” 

 
Att ha en funktionsnedsättning behöver inte innebära ett funktionshinder. En 

person kan ha en funktionsnedsättning som hör samman med en skada eller 

en sjukdom och i mötet med miljön där det finns hinder eller barriärer, så in-

nebär det att personen blir funktionshindrad. Funktionshinder ska inte ses som 

en egenskap utan en relation till miljön. 61  

 

Att de ser en funktionsnedsättning som en förklaring till att de inte får ett ar-

bete beskrivs även av en person som berättar om sin neurologiska funktions-

nedsättning och berättar om sin aktuella situation med följande citat: 

 

”…bara att stiga upp ur sängen det var en stor grej för mig”  

      
                                                 
59 SOU 1991:46 
60 SFS 1999:132
61 Jfr Söder 1982; Vidman 2007 
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Intervjupersonen fortsätter att berätta om sin nuvarande praktikplats som pas-

sar bra, där personen trivs och uttrycker att det även innebär ett socialt liv. 

Personen har slutbetyg från gymnasiet men uttrycker att betygen måste kom-

pletteras för att kunna studera vidare. Funktionsnedsättningen påverkar både 

möjligheten till fortsatta studier på heltid och möjligheten att i framtiden få 

ett heltidsjobb, som uttryck på detta sätt:  

 

”Det är ju inte säkert att jag kan jobba åtta timmar… om da-
gen.  

 

Personen beskriver att funktionsnedsättningen även kan bli ett hinder som 

begränsar och påverkar vilken typ av arbete som är möjligt. Ytterligare en 

person beskriver sin funktionsnedsättning och berättar om ett begränsat rörel-

sehinder:  

 

”…av arbetsförmedlingen så har jag haft väldigt bra  stöd, 
genom att när jag först kom i kontakt med arbetsförmedling-
en var när jag slutade barn- och fritid och skulle då liksom 
hoppa av helt och hållet gymnasiet. För att då kom jag i kon-
takt med min handläggare då på arbetsförmedlingen som har 
hand om AF - Rehab, just på grund av mitt handikapp. Och 
det var genom arbetsförmedlingen jag fick eller sökte in då 
på Folkhögskola.” 
 

Intervjupersonen uttrycker erfarenheter av avbrutna studier och att det är om-

ständigheterna kring studierna som påverkar möjligheten till ett arbete. Per-

sonen berättar om erfarenheter av olika gymnasielinjer och även studier på 

folkhögskola. Intervjupersonen berättar även om olika praktikplatser och till-

fälliga jobb som personen uttrycker sig trivts med och ger även uttryck för 

stöd från arbetsförmedlingen bland annat när det gäller handikappet. Perso-

nen anger inte att funktionsnedsättningen är det som direkt påverkar och är 

orsak till arbetslösheten. 
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Ungdomarna uttrycker i första hand att de söker arbete eller att de vill studera 

men att funktionsnedsättningar eller som en uttrycker ”mitt handikapp” har 

påverkat möjligheten till studier eller att studierna avbrutits. De ser på sin 

funktionsnedsättning som ett individuellt problem och försöker anpassa sig. 

Jeppsson Grassman (2003) har i sin forskning studerat hur personer med kro-

nisk sjukdom och funktionshinder upplever sina liv. Hon menar att de får föra 

en personlig kamp för att forma sina liv utifrån förutsättningar som råder. 

 
Ovanstående beskrivningar på ungdomars strategier att förhålla sig till av-

brutna studier och dess konsekvenser kan även jämföras med Svedberg 

(2003) som skriver om arbetsmarginalisering som kan drabba den som har ett 

oönskat tillstånd av utsatthet och på grund av det får begränsat inflytande 

över sina sociala villkor. 

 

När det gäller åtgärder för att eliminera problemet med avbrutna studier så 

finns den problematiken även finns beskriven i Arbetskraftsutbudet och väl-

färden62 där det framgår att regeringen vidtagit åtgärder dels för att öka 

genomströmningen i både grund- och gymnasieskolan, och dels åtgärder för 

att andelen elever som lämnar årskurs nio med godkända betyg måste öka. De 

åtgärder som vidtagits var bland annat kompetensutveckling för lärare i yr-

kesämnen och metoder för utökat samarbete mellan skola och arbetsliv.  

 

En gymnasiekommitté skulle överväga vad som kunde göras för att minska 

avhoppsfrekvensen i gymnasieskolan generellt. När det gällde vuxenutbild-

ning att åtgärderna ska förverkligas i ett samhälle som präglas av livslångt 

                                                 
62 Ds 2002:30 
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lärande. Exempel på åtgärder kan vara vägledning, uppsökande verksamhet, 

tillgänglighet och studiestöd som en bas och struktur. Det framgår även att 

fokus ligger på formen för undervisning från skollika former till mer flexibelt 

stöd för individens lärande.63

 

Ungdomars upplevelser av arbetsgivares och arbetsmarknadens krav  

 

Arbetslöshet kan ses ur många perspektiv och ha olika förklaringar. Det som 

kommer till uttryck vid intervjuerna visar på förklaringar som kan tolkas ur 

perspektivet hur ungdomarna uppfattar arbetsgivarnas och arbetsmarknadens 

krav. När det gäller arbetsgivarna visar det sig att ungdomarna uppfattar kra-

ven stora i förhållande till sin utbildning som i vissa fall är bristande utbild-

ning, det vill säga att de inte har ett slutbetyg. Ungdomarnas upplevelser kan 

ta sig uttryck som att arbetsgivarnas och arbetsmarknadens krav är en bi-

dragande orsak till deras arbetslöshet. 

 

Ungdomars upplevelser av arbetsgivares krav 

 

”Det ska inte vara så att en arbetsgivare ska kunna kräva att 
man ska vara ung och ha lång arbetslivserfarenhet, de är två 
saker som inte går ihop.”  

     (man, 24 år) 
 

Så uttrycker en intervjuperson sin erfarenhet när det gäller krav från arbetsgi-

vare som han mött som arbetssökande. En uppfattning som kan ses som rele-

vant eftersom det inte är lätt att förena ungdom med lång erfarenhet. En per-

son uttrycker att när hon sökt arbete så har hon upplevt kravet att arbetsgiva-

ren betonat en viss ålder att det aktuella arbetet och därmed har personen känt 

sig utestängd.  
                                                 
63 Ibid. 

 72



  

 

Här framgår tydligt hur förändringen mot ökad individualisering av arbets-

marknaden visar hur individen måste ta ansvar för sig själv och hur arbetslös-

heten förändrats från ett kollektivt problem till ett individuellt problem.64  

 

Vid intervjuerna så uttrycks även åsikter om att ”ha papper på sin utbildning” 

inte alltid visar att man verkligen kan. Intervjupersonerna menar dessutom att 

de kan behärska arbetsuppgifter även om de inte har en formell utbildning och 

därmed inte har ”papper”. Vissa efterlyser andra sätt att mäta eller ta reda på 

vilken kunskap de kan ha inom ett visst yrkesområde och en person uttrycker 

det så här:  

 

”Jag tycker dom borde ge ungdomar en chans så att dom får 
visa vad dom kan… jag kan ju det här och varför får jag inte 
visa det då?” 

                 (kvinna, 21 år) 
 

Ytterligare citat som uttrycker samma företeelse framgår här: 

 

”Företagen skulle våga chansa på ungdomar, men dom vågar 
liksom inte testa och se.” 
     (man, 24 år) 
 
”Jag tycker att dom borde säga att … kom hit så får du pröva 
så får vi se och märker dom då att… hon är duktig. Men nu 
säger dom bara… har du utbildning? Och jag svara nej… då 
svara dom att vi hör av oss och sen hör dom inte av sig.” 
                  (kvinna, 21 år) 
 
”Ungdomar borde få större chans att få jobb. Även om dom 
inte har en bra utbildning, dom kanske har hoppat av skolan 
för att dom inte orkade med av många orsaker, men dom 
kanske kan. Jag menar att det finns så många som är för-
domsfulla när det gäller ungdomar.”              (kvinna, 22 år) 

                                                 
64 Beck and Beck Gernsheim (2002 
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Av citaten så framgår en tydlig önskan att få visa vad man kan men även att 

de önskar att arbetsgivare skulle ha mer förtroende för dom trots att de inte 

har utbildning. Någon efterlyser förståelse för att det finns orsaker till att de 

slutat skolan. Ungdomarna förklarar sin arbetslöshet med att de möter så stora 

krav från arbetsgivarna bland annat när det gäller utbildning. En situation som 

även är svår att påverka för ungdomarna då det inte finns många arbeten som 

inte har krav på utbildning. Även om ungdomarna anser sig ha kunskaper om 

ett visst område så är deras erfarenhet att kräver arbetsgivare ofta att de upp-

fyller formella krav som exempelvis ett avgångsbetyg från gymnasiet. 

 

Det ungdomar uttrycker kan jämförs med det som Börjeson (1996) skriver om 

att det är viktigt att förstå vilken betydelse arbetslösheten har för ungdomsge-

nerationen idag när de står inför steget till vuxenlivet. Vägen till en plats på 

arbetsmarknaden under nittiotalet har för många blivit längre och krokigare 

genom att de inte kan följa upptrampade stigar till arbetslivet som tidigare 

generationer kunde göra. Ett exempel som även framgår i Piippola´s (2003) 

avhandling där intervjupersonerna beskriver sina val under ungdomen som 

innebar att finna enkla vägar för att klara sig själv  

 

Företeelser som även beskrivs av Beck (1986) är att samhällsförändringen 

som vi ser idag påverkar hur människan frigörs från det som var signifikant 

för industrisamhället med dess sociala former. Förändringarna har lett till en 

process mot individualisering. Men människor är beroende av regler och ett 

välfärdsystem med koppling till arbetsmarknaden där individualiseringen in-

nebär större ansvar för individens ekonomiska överlevnad. Det sker en för-

ändring från det kollektiva till det individuella sett i en traditionell indelning 

med kategorier som exempelvis sociala klasser. 
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Ungdomarna uttrycker en önskan om att få visa vad de kan och ser därför det 

här med praktikplatser som något positivt. På en praktikplats har de möjlighet 

att få visa sin informella kompetens samtidigt som flera uttrycker erfarenheter 

som tyder på att praktikplatser inte självklart leder vidare till en anställning. 

Några har provat på flera praktikplatser och säger att ”nu vill jag ha ett jobb”, 

vilket innebär att personen inte anser att en praktikplats är ett jobb. För en del 

har dock en praktikplats inneburit att de fått ett arbete. Att få prova på ett ar-

bete på olika sätt är positivt framhåller flera intervjupersoner och en förslår 

följande:  

 

”Jag tycker att man borde få arbetspröva maximalt två veck-
or för då ser arbetsgivaren… ingen kan hålla masken i mer 
än två veckor. Sen ett besked, ja eller nej, inte att vi kontak-
tar dig senare. Saken är den att personen ska funka på ar-
betsplatsen och inte bara med arbete utan med övrig perso-
nal.”                                                                   (man, 24 år) 

 
Det finns förståelse för att de kan bli prövade inför en anställning och per-

sonen ovan efterlyser klart besked istället för ovisshet. Att det finns för-

ståelse för arbetsgivarnas krav framgår också i följande citat där en person 

anser att om man inte har skaffat sig utbildning så har man varit slö. Det 

kan vara ett tecken på bristande uthållighet eller motivation att det är ett 

individuellt problem och inte ett skolproblem. Personen uttrycker sig på 

följande sätt: 

 

”Har du ingen utbildning så har du slöat hela ditt liv, så då är 
du inte värd ett jobb egentligen. Så är det ju, så som alla ar-
betsgivare ser på det också. Har han ingen utbildning så har 
han ju slöa… så varför skulle vi vilja anställa honom … då 
är han säkerligen fortfarande slö. Så skulle jag se på det om 
någon kommer in och inte har någon utbildning.”  

(man, 21 år) 
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Ovanstående citat visar på medvetenhet om det egna ansvaret och tyder på en 

viss självkritik, där han ser sig själv som slö eftersom personen även tidigare 

har beskrivit sin egen situation med avbrutna studier.  

 

Detta avsnitt har belyst ungdomarnas erfarenheter när det handlar om möten 

med arbetsgivare och där ungdomarna till stor del uttrycker att det ställs krav 

som de upplever som svåra att leva upp till. Enligt deras upplevelser så kra-

ven av en sådan omfattning att det blir en barriär för att få ett arbete och ett 

hinder som de ser som en orsak som kan legitimera deras arbetslöshet.  

 

I nästa avsnitt beskrivs ungdomarnas uppfattning om vad som ytterligare och i 

ett vidare perspektiv kan vara orsak till deras arbetslöshet när de beskriver hur 

de upplever arbetsmarknadens krav.  

 

Ungdomars upplevelser av arbetsmarknadens krav  

 

En förklaring som ungdomarna anger till varför de står utanför arbetsmarkna-

den är att det är svårt att få en anställning på grund av att konkurrensen är så 

stor om jobben. Ungdomarna upplever allmänt även att de befinner sig i en 

form av underläge, även i den här situationen, på grund av att de till stor del 

saknar avgångsbetyg från gymnasiet. En konkurrens dels från andra personer 

som i jämförelse har längre yrkeserfarenhet och dels från personer som har 

högre utbildning än de själva. Det handlar till stor del redan när de söker vika-

riat av olika slag vilket framgår av två följande citat: 

 

”För många andra blir ju alltså anställda före mig till ex-
empel, och om det är någon som är sjuk så testar dom ju 
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att ringa alla dom här som redan har utbildning först. ” 
    (kvinna, 21 år) 
 
”Man får ta dom där jobben som ingen annan vill ha” 

(man 20 år) 
 

Det senare citatet visar på en erfarenhet som tyder på att valet inte är så stort 

och att tillgången styr vad som är möjligt att arbeta med. I det senare fallet 

handlar det på ett sätt om arbetsgivares krav och att inte kunna uppfylla dem.  

 
Arnell Gustafsson (2003) skriver att det finns förhållanden på den svenska 

arbetsmarknaden som missgynnar ungdomars inträde på arbetsmarknaden. 

Som exempel anger hon att den ökning som sker med tidsbegränsade anställ-

ningar påverkar inträdesprocessen på ett negativt sätt. Ett förhållande som blir 

mest kännbart för de unga eftersom de är nytillträdande på arbetsmarknaden. 

En annan aspekt som hon beskriver är att unga påverkas i högre grad än äldre 

vid lågkonjunkturer. Förändringar i negativ bemärkelse som nedskärningar på 

arbetsmarknaden sker ofta vid lågkonjunkturer och eftersom det vid nedskär-

ningar finns arbetsrättsregler som reglerar anställningar så missgynnas de sist 

anställda vilka ofta är unga. Orsaker och slutsatser som väl överensstämmer 

med ungdomarnas erfarenheter i denna studie.  

 

Många ungdomar är medvetna om att de i vissa fall måste flytta dit jobben 

finns och det uttrycks genom följande: 

 
”Jag tror nog att det är många som flyttar till ett ställe för att 
få jobb. Jag vet personer här som har fått jobb och flyttat och 
så tror jag att det är överallt. Jag känner dom som flyttat till 
Stockholm och jobbar.”                                     (man, 24 år) 
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Arbetsmarknadens krav är inte lokala utan innebär att människor måste 

anpassa sig efter var det finns arbete och arbetsmarknadsmyndigheter kan 

ställa krav på att den arbetslösa ska gå vissa utbildningar som ska leda till 

ett arbete. Det förekommer även att utbildningar erbjuds som finns på an-

nan ort. I båda fallen kan det innebära en flyttning och det kan upplevas 

som frustrerande: 

 
”Jag tycker det är dåligt när de till exempel har en massa ut-
bildningar inom nåt visst yrke och så finns inte dom yrkena  
sedan när man har gått ut.” 
     (kvinna 21, 
år) 
 
”Dom erbjuder ju vissa kurser som … ja vad man nu kan gå 
och så finns det inte här i kommunen. Så då måste man flyt-
ta fast man kanske inte vill.” 
     (man, 23 år) 

 
En annan intervjuperson uttrycker att det finns positiva tongångar när ung-

domar blir uppmärksammade som grupp och i det här fallet av en myndig-

het. Det finns en medvetenhet om att arbetslösheten är nationell även om 

tillgång till arbete är olika beroende på region. Följande citat beskriver detta 

förhållande: 

 
”Jag tycker att det är skönt att arbetsförmedlingen har fått 
upp ögonen för oss ungdomar för det är dåligt över hela lan-
det.” 
     (man, 24 år) 
 

Uttalandet visar att arbetsförmedlingen ses som en del av det som utgör ar-

betsmarknaden och i det aktuella fallet det projekt personen befinner sig i vid 

intervjutillfället. När det handlar om att se arbetsmarknaden i ett större sam-
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manhang för att få ett arbete så kan en jämförelse göras med Piippola (2003) 

som i sin avhandling beskriver hur arbetslösa söker arbete över landsgränser i 

de norra delarna mellan Finland och Sverige. Eftersom arbetsmarknaden är 

begränsad skriver hon att individens handlingsutrymme har en central bety-

delse. De arbetslösa som bestod av både män och kvinnor beskriver de av-

vägningar de fick göra mellan att flytta från hemorten eller att arbetspendla. 

En flytt dit jobben fanns innebar att de i den situationen fick väga in vad en 

otrygg situation på arbetsmarknaden, utan arbete, innebar i förhållande till det 

sociala nätverk som fanns i den lokala miljön.  

 

Att det är många som är arbetssökande och befinner sig i samma situation kan 

innebära att man normaliserar sin situation och tycker sig bara att vara som 

andra. På det sättet kan man ofarliggöra sin situation och anse att det är nor-

malt att vara utan arbete. I det tidigare avsnittet skrevs om praktikplatser som 

en möjlig väg till ett framtida arbete. Många av ungdomarna för att inte säga 

alla som intervjuats har erfarenheter och uttrycker olika uppfattningar om 

praktikplatser. Genom praktikplatser får ungdomarna kontakt med arbetslivet 

och personliga kontakter som ses som viktiga vid etablering i arbetslivet. Men 

det finns även en viss tveksamhet hos ungdomarna att våga sig ut på arbets-

marknaden som till exempel någon uttryckte att ”jag känner ingen där på den 

arbetsplatsen” och var därför tveksam till att ta den praktikplatsen. En situa-

tion där det är viktigt med stöd från aktörer på arbetsmarknaden som handlar 

om att ”peppa” ungdomarna att våga.  

 

Risk kan finnas att ungdomarna acklimatiserar sig till arbetslöshet och ut-

vecklar en passivitet som även kan innebära att de utvecklar en rädsla för att 

anta utmaningar. Det som framgår här kan även jämföras med Bauman (2001) 

som skriver att vi möter dagligen problem som ifrågasätter våra förväntningar 
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eller kräver omställningar och nämner områden som till exempel skola och 

arbete. Där vår socialisationsprocess tidigare i livet återspeglar vårt hand-

lingssätt på väg in i vuxenlivet. 

 

Avslutande reflektioner 

 

Sammanfattningsvis så redovisar detta kapitel ungdomarnas sätt att hantera 

sin situation utan arbete. De legitimera sin avsaknad av arbete genom olika 

förklaringar och försöker finna ett berättigande till situationen som arbetssö-

kande. Av intervjuerna så framgår skilda erfarenheter och beskrivningar.  

 

Ungdomarna berättigar sin arbetssituation bland annat genom att beskriva av-

brutna studier eller felaktiga studieval. Anledningen till avbrutna studier be-

skriver flera med att de upplevt sig skoltrötta. De beskriver även sina upple-

velser av krav från arbetsgivare och arbetsmarknad. Krav som de upplever att 

de inte kan uppfylla då det krävs utbildning, avgångsbetyg och även erfaren-

het i vissa fall. I förhållande till arbetsmarknaden upplever de även en konkur-

rens där de kommer till korta på grund av jämförelse med personer som har 

bättre utbildning. 

 

Krav från arbetsmarknaden kommer ungdomar som söker arbete alltid att 

möta eftersom det är konkurrens om arbete och arbetsgivare måste göra ett 

urval. Initialt har utbildningsinstitutioner ett ansvar att stötta ungdomarna till 

utveckling och självständighet genom studier. Men även aktörer i olika ar-

betsmarknadssituationer som de möter efter studietiden, har ett ansvar utifrån 

sin profession. Det är nödvändigt att utveckla både förståelse och kunskap om 

metoder för att på olika sätt stödja ungdomarna. Det är först när det är ett ak-
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tivt stöd som det i förlängningen kan ge stöd som i förlängningen kan innebä-

ra en etablering på arbetsmarknaden.  
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Kapitel 6 

 

 

Att skapa mening i sin arbetslöshet 

 

 
Det begrepp som har varit centralt är strategi och handlingsutrymme för att 

skapa mening i en situation som arbetssökande och det handlar om exempel-

vis valfrihet, svängrum, självbestämmande och även möjligheter att påverka 

den politiska dagordningen avser att vara förtydligande begrepp vid genom-

gången av denna kategori. För att besvara frågorna om hur ungdomarna han-

terar och skapar mening i sin arbetslöshet så har de berättat om sin vardag och 

sin livssituation, samt hur de upplever samhällets stöd och arbetsmarknadsåt-

gärder. De delger även sin uppfattning och upplevelse av samhälls- och ar-

betsmarknadspolitiken.  

 

Weber (1983) intresserade sig för hur samhällsstrukturer65 påverkar männi-

skans sociala handlande och han granskade aktivitet och passivitet i sociala 

handlingssituationer. Oavsett effekterna av människors handlande eller brist 

på handlande ansåg han att det var viktigt att se mänskliga aktörer som me-

ningssökande samhällsvarelser.  

 

                                                 
65  Med samhällsstruktur avses en förening mellan samhälle och struktur. Där samhälle in-
nebär ett ömsesidigt system av inre ömsesidigt beroende relationer som binder ihop indivi-
derna med varandra (Giddens 1989)  
Begreppet ”struktur ” kommer från det latinska ordet struere som betyder att bygga eller 
sammanfoga. (Månsson, 2003)  
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Analysen av intervjuerna visar på strategier som ger en bild som var liknande 

för många. Det handlar om överlevnadsstrategier som innebär att leva här och 

nu med en fungerade ekonomi och att lösa en månad i taget. Exempel på stra-

tegi och handlingsutrymmen handlar om att de anser att både ett arbete och att 

delta i projekt är viktigt för att få struktur och rutiner i vardagen. Att utbilda 

sig är också en strategi som många ungdomar uttryckte tankar omkring. I de-

ras strategier och handlingsutrymmen visas även hur de hanterar möten med 

olika samhällsaktörer och om de anser att de kan påverka samhället politiskt.  

 

Att fungera i vardagen 
 
Ett arbete och att delta i projekt är viktigt för att få struktur och rutiner i var-

dagen och att leva här och nu med koppling till ekonomi och där är att lösa en 

månad i taget en vanlig strategi. En erfarenhet som många delar i situationen 

som arbetslös är att dagarna ”bara går” och de upplever att dagarna saknar 

organisering. Ett flertal av ungdomarna har även erfarenhet av att tidigare ha 

deltagit i olika arbetsmarknadsprojekt med förhoppning om att det skulle leda 

till arbete. Förutom att projekten är ämnade att underlätta för etablering på 

arbetsmarknaden så menar ungdomarna att deltagande i projekt även har med-

fört att stabiliteten på deras vardag påverkats i positiv bemärkelse. De ut-

trycker också alldeles särskilt när det handlar om deras synpunkter av arbetets 

betydelse att en av de viktigaste faktorerna är att det ger struktur åt vardagen. 

Ett arbete hjälper till att skapa rutin och därmed struktur och någon uttryckte 

det så här: 

 

”Man har blivit bättre på att ta sig upp ur sängen på morgo-
nen och man har som alltid någonting att göra. Det blir ju 
som inte när man sitter hemma… jag vet inte hur man ska 
säga, förslöad eller… hur man ska säga att man blir. Det här 
(projektet) har blivit som ett arbete.” 

     (man, 22 år) 
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Den vardagliga erfarenheten som många berättar om när de är arbetslösa och 

varken deltar i något projekt eller studerar är att de fördriver tiden med att 

”sitta framför datorn” och/eller att spela TV-spel.  

 

De beskrivningar som ungdomarna förmedlar uttrycker behov av en struktur 

och rutin och inte minst anser de att arbete är en viktig faktor för att skapa 

struktur i livet. En situation som även beskrivs av Rantakeisu (2002) i den 

studie hon genomfört om ungdomsarbetslöshet utifrån sociala och hälsomäs-

siga yttringar. Hon skriver att arbetet är en viktig faktor för integration och 

delaktighet i samhället där arbete ofta blir själva kärnan i mångas liv vare sig 

vi vill det eller inte. Vårt sociala handlande oavsett om det är aktivt eller pas-

sivt så visar det att vi söker en mening utifrån att vi lever som individer i 

samhället. 66

 

Många uttrycker att de sysslar med olika fritidsintressen som fiske, musik, 

film och andra kulturella aktiviteter. Aktiviteter som ofta utövas tillsammans 

med kompisar och det framgår att fritid och umgänge med kompisar är ett be-

tydelsefullt inslag i vardagen. En person utrycker sina fritidsintressen enligt 

följande: 

”Jag spelar fotboll på sommarn, eller jag spelar inte matcher 
men jag tränar. Mycket med kompisar, på vintern så spelar 
jag innebandy, fiskar mycket på sommarn.” 

     (man, 22 år) 

 

Det fysiska välbefinnandet är viktigt för flertalet och de nämner att de sysslar 

med aktiviteter som innebandy, styrketräning, spinning och fotboll. Det visar 

                                                 
66 Jfr. Weber, 1983 
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att det finns många olika aktiviteter som förkommer bland de intervjuade 

ungdomarna, vilket framgick bland annat av följande utsaga:  

 

”Det finns så mycket man kan göra, man kanske har fantasi 
och så kanske man kan gå med i någon sport eller jag vet 
inte, men jaa… det finns mycket att göra helt enkelt.” 

     (kvinna, 21 år) 
 

Ovanstående beskrivningar visar på strategier och handlingsutrymme hos 

ungdomarna med anknytning till den sociala aspekten visar på en samstäm-

mighet med det som Eduards (2002) skriver om begreppet handlingsutrymme. 

Hon beskriver att handlingsutrymme är de hinder och möjligheter som finns i 

den sociala miljön och hos individen. Intervjupersonerna visar genom att delta 

i olika aktiviteter att de ser möjligheter i den sociala miljön som främjar deras 

välbefinnande i situationen som arbetslösa. En person som tidigare utövat fy-

sisk träning uttryckte en ambition att försöka komma igång för att motverka 

att ”gå och göra ingenting” som hon anser sig inte må bra av. Att delta i olika 

fritidsaktiviteter kan även innebära en utveckling av den egna identiteten.67

Att fritidsaktiviteter visar på strategier och handlingsutrymmen hos ungdo-

marna representerar även detta citat: 

 
”Det är olika (fritidsintressen) ibland på sommaren brukar vi 
fiska och annars är jag ute med kompisar i skog och mark.”  

     (man, 24 år) 
 

Att struktur i vardagen är viktigt framgår tydligt utifrån intervjuperso-

nernas erfarenheter. I ovanstående citat uttrycks det genom att de är akti-

va på sin fritid.  

 

                                                 
67 Jfr Giddens (2003) 
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Överlag finns det hos ungdomarna uttryckta förhållningssätt som tecken 

på hur de hanterar sin situation som arbetslösa, där behov av att få regler 

och rutiner i vardagen är en strategi. Det gäller både i den aktuella situa-

tionen med projektdeltagande och i deras uppfattning om vad som var en 

viktig aspekt i att få ett arbete. När ungdomarna beskriver sin uppfatt-

ning om vad som är viktigt med att ha ett arbete så återkommer en del av 

samma faktorer som även är viktiga i den vardagliga situationen som 

arbetslösa. Det vill säga att deras åsikter är att rutiner är viktiga men 

även den sociala aspekten som ett arbete medför. Dessutom menade de 

att trivsel är minst lika viktigt som att arbetet är välavlönat, som framgår 

av två följande citat:  

 

”Nog är det roligt att få ett ganska bra betalt jobb, det är inte 
fråga om det, men det är ju inte det viktigaste. Pengar är vik-
tigt, men inte … viktigast. Viktigast är att man har det bra  
och trivs med jobbet och tycker att det är kul, att det är kul  
att gå på jobbet.” 
                 (kvinna, 22år) 
 
”Det som gör ett arbete viktigt att ha det är ju inkomsten och 
rutiner det medför. Men det viktigaste på en arbetsplats det 
är arbetskamraterna inte arbetssysslorna. Fungera kommuni-
kationen då skulle man ju kunna jobba med nästan vad som 
helst.” 
     (man, 24 år) 

 

Det finns även personer som beskriver vikten av ett arbete i ett vidare sam-

manhang och ser sig som samhällsmedborgare. Där en funktion är att få bidra 

till att betala skatt samtidigt som det ger den sociala funktionen att ha något 

att göra för att motverka att ”man inte blir alldeles nergången”. 

 

Ovanstående beskrivningar som ungdomarna lämnat kan i många styck-

en jämföras med det Höglund (2005) skriver om arbetets betydelse av-
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hängigt att vi tillbringar stor del av vårt liv på olika arbetsplatser. Han 

menar att det är en rad centrala upplevelser som sammankopplas med 

arbetet och nämner exempelvis erfarenheter av kamratskap och upple-

velser av självförverkligande. Vidare menar författaren att arbetet ofta 

spelar en central roll för att skapa mening i individens liv och att arbets-

löshet ofta kan slå hårt mot viktiga livsområden. Giddens (2003) skriver 

bland annat att arbete ger en tidsmässig struktur och en variation från att 

vistas i hemmet. Den tidsmässiga strukturen medför att om man har ett 

regelbundet arbete kan livet i sin helhet organiseras utifrån arbetet, obe-

roende av arbetets art och kvalitet så ger det en känsla av ordning. Arbe-

tet innebär också en annan arena än hemmet och variationen innebär att i 

arbete kan man göra något annat även om arbetsuppgifterna inte alltid är 

meningsfulla. 

 

Ekonomisk självständighet  

 

Många av personerna som intervjuades beskriver att en av de viktiga funktio-

nerna med att ha ett arbete är den ekonomiska aspekten. Den är grunden för 

självständighet, bra självkänsla och som någon tydligt uttrycker det - ”ett ar-

bete skapar trygghet i tillvaron”. Någon annan uttrycker det på följande sätt: 

 

”Kunna klara sig själv, att försörja sig och kunna betala dom 
räkningar och dom skulder man har om man har skulder… 
kunna känna den friheten att man har ett jobb och har man 
ett jobb som man trivs med så är det bara ännu bättre” 

     (man, 24 år) 
 

Så uttrycker sig en av intervjupersonerna som saknar arbete men har visionen 

om vad det kan innebära ekonomiskt att få ett fast jobb. Ytterligare en person 

beskriver tydligt sin uppfattning om arbetets viktigaste funktion:  
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”Det viktigaste är att känna mig trygg, veta att jag har en in-
komst som är säker så att jag kan betala min hyra och bilför-
säkring och alla småräkningar som kommer.”  

     (man, 21 år) 
 

För att klara sin försörjning har många provat på olika tillfälliga jobb och 

provat på vikariat inom exempelvis fastighetsskötsel, äldreomsorg eller 

barnomsorg. De har svårt att få ett arbete eftersom de inte har utbildning 

för området. Många tillfälliga jobb har varit säsongsbetonade och varit 

en möjlighet till arbete under sommaren, till exempel arbete i skogsbruk, 

med skogsplantering eller som semestervikarie inom socialtjänsten. Flera 

av intervjupersonerna berättar att de provar på olika arbeten och period-

vis lever de på Socialbidrag som de uttrycker det. Att det kan upplevas 

kärvt ibland framgår av följande citat: 

 
”Vi har inget liksom, det är många som inte har nåt liv idag”
     (man, 24 år) 

 
Periodvis har ekonomiskt bistånd via socialtjänsten varit det ekonomiska al-

ternativet att leva på. Det finns återkommande beskrivningar som visar att 

många ungdomar får anstränga sig för att deras hushållsekonomi ska fungera 

och de försöker anpassa sig till att leva på den inkomst de har och någon ut-

trycker det så här: 

 

”Vi har ju kämpat nu ända sen vi flyttade ihop.” 
    (kvinna, 21 år) 

 

De tycker att de anstränger sig och söker jobb men saknar ibland stöd i eko-

nomisk form som de anser att de gjort sig förtjänta av och de upplever sig pe-

riodvis motarbetade. Någon uttryckte tydligt att det var viktigt att få något 

eget, en egen lägenhet, för att inte ligga föräldrarna till last:  
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”Få ansvar över mitt eget liv och ta ansvar.” 
   (kvinna, 22 år) 

 

Ovanstående beskrivningar kan jämföras med vad som framgick av betänkan-

det Unga utanför 68 där det beskrevs att många ungdomar ansåg att de försökt 

anpassa sig, men att de upplevde bemötandet från myndigheterna som okäns-

ligt. Det som framgick var att många av ungdomarna även hade svårt att sätta 

ord på sina problem. De ekonomiska följder som intervjupersonerna återger 

kan innebära att de upplever att de belastar sina föräldrar. En av intervjuper-

sonerna som är sammanboende återger att när ekonomin blir kärv får de rådet 

att säga upp sin lägenhet. Alternativet är då att flytta hem till den enas föräl-

der, en ensamstående mamma som också saknar arbete.  

 

Många av intervjupersonerna beskriver att de får anstränga sig för att klara av 

tillvaron men trots det strävar efter att bli självständiga. Ekonomin är en vik-

tig del i deras möjlighet att bli självständiga och beskriver de att de ibland 

möts av oförstående tjänstemän. För att bli självständig ur ett ekonomiskt per-

spektiv så försöker ungdomarna reducera sina utgifter, exempelvis genom att 

tänka på att ha en liten och billig lägenhet. Samtidigt så beskriver någon att 

det ibland förekommer tillfälligt ekonomiskt stöd från föräldrar eller andra 

närstående som mor- eller farföräldrar även om det är mer sporadiskt. För att 

kunna försörja sig har många även deltagit i olika arbetsmarknadsprojekt som 

då berättigat till aktivitetsstöd eller annan ersättning.  

 

Någon berättade om sitt deltagande i projekt under flera år och att det innebu-

rit praktikplatser som inte alltid upplevts som meningsfulla placeringar. En 

situation som även påverkar ekonomin och i en jämförelse med det som 

skrivs i Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2004/05 där det framgår att 

                                                 
68 SOU 2003:92 
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många unga befaras löpa risk för utestängning från arbetsmarknaden och en 

inlåsning i arbetsmarknadspolitiska program. Problemet belyses även av 

Svedberg (2003) som skriver att det finns en oklar mellanposition i förhållan-

de till arbete där både individer och grupper kan hamna genom att varken vara 

integrerade eller definitivt utestängda/utslagna, en position som innebär att de 

är ”marginella”. Det är en utsatthet som kan leda till marginalisering och 

ibland får ekonomiska konsekvenser för individen.  

 

Av intervjupersonernas beskrivningar så förekommer olika sätt att försörja sig 

på. Strategier och handlingsutrymmen som visar att de antingen tar olika till-

fälliga arbeten inom olika områden eller deltar i olika arbetsmarknadsprojekt 

för att kunna erhålla aktivitetsstöd. De har även erfarenhet av ekonomiskt bi-

stånd via socialtjänsten. I vissa situationer kan det bli ekonomiskt påfrestande 

att leva på marginalen när det gäller ekonomin och det uttrycks genom detta 

citat: 

 

”Jag har levt på absolut ingenting väldigt länge nu. Jag har 
levt i princip på mina kompisar, mina föräldrar. Jag har 
knappt kunnat gå till läkaren om jag har haft ont…jag har 
inte haft pengar.” 

     (kvinna, 21 år) 

 

En situation som utgör exempel på utsatthet där det finns ett direkt beroende 

av ett nätverk som får träda in och samtidigt uttryck för att avstå från sådant 

som det inte finns pengar till. I flera studier beskrivs hur viktigt arbete är för 

självständighet och vuxenblivande. Strand (1999) som skriver om ungdoms-

arbetslöshet och ekonomisk marginalisering menar att en grupp som är sär-

skilt intressant ur ett marginaliseringsperspektiv är unga arbetslösa. Att kunna 

försörja sig och dess betydelse för självförverkligande och autonomi beskrivs 

även av Esping-Andersen (1994).  
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Även om en generalisering inte kan göras utifrån en beskrivning så är feno-

menet belyst genom olika forskningsstudier. För att förstå fenomenet i ett 

större sammanhang så kan en koppling göras till Beck´s (1986) beskrivning 

av risksamhället och den förändring som sker från att betrakta arbetslöshet 

och dess konsekvenser som ett individuellt istället för ett kollektivt problem. 

Även förändringen mot ökad individualisering där ansvaret ligger mer på in-

dividen än kollektivet framgår i den situation ungdomarna befinner sig i. 69

 

De erfarenheter som ungdomarna beskriver i sin strävan efter ekonomisk 

självständighet är av betydelse för deras identitetsutveckling som sker i pro-

cessen från att vara barn till att bli vuxen. En beskrivning som återkommer i 

Prop. 2004/05:2 där vuxenblivandet beskrivs som en period då man betraktas 

både av sig själv och av andra som vuxen och delar de attribut som anses till-

höra vuxenvärlden. Dessa kännetecken kan vara materiella attribut som bo-

stad eller det kan även handla om en utveckling med mer inflytande över sitt 

eget liv och bli självständigare70 Intervjupersonernas erfarenheter överens-

stämmer på många sätt med denna beskrivning då de visar att de anstränger 

sig för att bli självständiga, bland annat genom att försöka få en egen bostad, 

och eftersträvar inflytande över sin situation och sina liv.  

 

En jämförelse kan även göras mellan intervjupersonernas erfarenheter och det 

som framgår i studien av Strandell ( 2004) som också beskriver övergången 

från ung till vuxen och slutsatser i den studien var att det fanns en ambivalens 

i ungdomarnas berättelser som hade att göra med det ”normalas” snävhet och 

påtvingande karaktär. Det upplevdes som belönande att sträva efter de norma-

la, samtidigt som det var svårt att uppnå och därmed även förträngdes. Studi-

                                                 
69 Beck and Beck Gernsheim, 2002 
70 Jfr. Sörbom (2003) 
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en visade på tre typer av berättelser, den förändringsbetonade, den fragmenta-

riska och den tredje som saknade ett framåtbärande anslag.  

 

För att undvika marginalisering var en av slutsatserna, att det finns ett behov 

att skjuta tyngdpunkten i diskussionen om ungdomar ”i riskzonen” från det 

problematiska i att inte klara det normalas gränser till ett ifrågasättande av 

själva gränserna. Studien visade även att det var viktigt att ungdomarna fick 

stöd i att ”vara bra på någonting” så att de finner sin egen plats i samhället.71  

 

Erfarenheter i mötet med samhällsaktörer och politik 

 

Ungdomarnas strategi och handlingsutrymme kommer även till uttryck när de 

beskriver sin erfarenhet i mötet med samhällsaktörer och politik. De arbetslö-

sa ungdomarna befinner sig i en process att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Processen innebär att de deltar i arbetsmarknadsprojekt och samtidigt söker 

jobb. I den processen möter ungdomarna aktörer från samhällets olika instan-

ser, exempelvis från arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänsten 

eller representanter för utbildning. Av ungdomarnas beskrivningar om olika 

möten så framgår både positiva och negativa erfarenheter. Ungdomarna be-

skriver även sina uppfattningar om samhällspolitiken där det framkommer 

bestämda åsikter hos några personer medan vissa säger sig vara ointresserade 

eller inte ha en åsikt.  

 

De strategier och handlingsutrymmen som ungdomarna beskriver när det 

gäller deras erfarenheter i mötet med samhällsaktörer. När det handlar om det 

aktuella projekt som ungdomarna befinner sig i vid intervjutillfället så beskri-

ver de flesta en positiv bild där de upplever att de får stöd att söka arbete eller 

                                                 
71 Ibid. 
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att söka utbildning. Eftersom det aktuella projektet är ett samverkansprojekt 

berörs flera aktörer. En av ungdomarna uttrycker sin uppfattning om samarbe-

te mellan olika aktörer: 

 

”Långt, långt tidigare hade vi behövt ett sådant här projekt, 
då hade vi kanske inte haft den arbetslöshet vi har idag. Det 
hade behövts gå stenhårt på så att kopplingen mellan arbets-
förmedlingen och socialen skulle ha varit bättre och den 
skulle ha varit hårdare. Så att dom som inte sköter sig och 
deltar och får rutin på livet … och då räknas ju även jag in, 
så då skulle dom ha  blivit av med sina pengar. Att få lära sig 
att gå upp på morgonen och det här projektet är perfekt på så 
sätt att man får hjälp med sådant som man inte kunde innan, 
att skriva CV och personligt brev för ansökan.” 
     (man, 24 år) 
 

Intervjupersonen uttrycker att det är betydelsefullt med samarbete mellan oli-

ka myndigheter. Personen menar också att det borde vara ekonomiska sank-

tioner för dem som inte deltar.  

 

Ungdomarna befinner sig som nämnts i ett arbetsmarknadsprojekt och följan-

de person uttrycker sig positivt om projektet men har åsikter som berör tidiga-

re erfarenheter i mötet med aktörer på arbetsförmedlingen, som uttrycks på 

följande sätt: 

”Projektet är jag nöjd med men arbetsförmedlingens normala 
arbete … det är förkastligt. Det är det här… eller så har du 
ingenting.” 
     (man, 24 år) 
 

Personen förklarar sin erfarenhet med att han får erbjudanden om jobb som är 

fysiskt tunga när det redan, som han uttrycker det, är konstaterat att han inte 

kan ta ett sådant jobb på grund av ryggproblem. Personen upplever att det inte 

finns något val om han står som arbetssökande då han får ta de som erbjuds. 
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En situation som även avspeglar det begränsade utbud som förekommer om 

en arbetssökande bara ser den lokala arbetsmarknaden.  

 

Flera personer menar att de genom projektet lärt sig att skriva ansökningar till  

arbeten och att de även lärt sig att skriva CV. De anser att de får stöd att söka 

arbete och blir ”puffade” att våga ta kontakt med olika arbetsgivare. En per-

son uttrycker sig om aktörerna i projektet: 

 

”Ja det är ju bra att dom går som och peppar en hela tiden 
och hör av sig till arbetsgivare och sånt där.”   
    (kvinna, 21 år) 

 

Några uttrycker dock att det kan bli slentrian med att delta i projekt överlag 

och menar att de får anpassa sig. Anpassningen innebär en stark koppling till 

ekonomin som kan innebära att det inte finns ett val utan de deltar i ett projekt 

även om det inte riktigt passar dem. En annan person beskriver att det finns 

möjligheter att gå en kurs och ta ”datakörkort” men anser inte att han har be-

hov av det.  

Följande citat beskriver erfarenheten av att delta i projektet och uttrycker att 

det är bra:  

”Jag tycker det är bra, men det börjar bli lite långtråkigt nu 
efter dom här veckorna som har gått. Det blir lite tjafsigt. 
Man sitter ju näst intill bara av tiden när man har gjort det 
man skulle göra. ” 
     (man, 21 år) 
 

Personen upplever att projektet är bra men samtidigt är det inte helt menings-

fullt eftersom det inte känns tidsmässigt effektivt. En annan person som fått 

erbjudande om ett säsongsjobb inför sommaren menar att han skulle ha haft 

den möjligheten även om han inte deltagit i projektet.  
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Ungdomarna beskriver även möten med andra aktörer som de möter när de är 

arbetslösa. De upplever ibland att de blir missförstådda när de sökt bistånd via 

socialtjänsten och beskriver att de får bråka för att, som de uttrycker det, få 

pengar. Någon har erfarenheten att när det blir problem med ekonomin kan 

det bero på att kommunikationen mellan olika myndigheter inte fungerar. 

Ungdomarna kan även beskriva att de kan komma i kläm på grund av det re-

gelsystem som styr olika myndigheter är olika.  

 
Ungdomarnas erfarenheter av samhälls– och arbetsmarknadspolitik 

 

De strategier och handlingsutrymmen som ungdomarna beskriver när det 

gäller deras erfarenheter av samhälls-och arbetsmarknadspolitik visar på ett 

relativt passivt intresse. Merparten av ungdomarna säger sig vara ointressera-

de eller inte alls ha en åsikt om politik medan det framgår bestämda åsikter 

hos några personer. I intervjuerna markerar ungdomarna även tydligt att de 

saknar tillit till politiker och det politiska systemet. Det innebär emellertid 

inte att de saknar politiska åsikter.  

 

Intervjuerna tyder på att ungdomarnas erfarenheter av politiker är långt ifrån 

positiva. Det kan handla om deras egna direkta erfarenheter men även en all-

män uppfattning om hur de upplever att politiken framförs i media. Följande 

citat ger exempel på ungdomarnas missnöje och misstro mot politiker: 

 

”Jag är nog inte så insatt i det där måste jag erkänna men 
inte har jag något stort förtroende för politiker…” 
     (man, 22år) 
 
Jag tycker inte om politiker överhuvudtaget, jag tycker inte 
om politik alls.” 
                  (kvinna, 22 år) 
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”Dom kommer med en massa konstiga förslag och allting. 
[…] Jag är inte intresserad alls.”  
                  (kvinna, 21 år) 
 
”Politiken i sig i dagens läge är helt och hållet rutten. Dom 
håller oftast inte vad dom lovat. Ja ingen av dom ska ha be-
talt för det dom gör” 
     (man, 24 år) 

 

Även om många uttrycker sig ointresserade är det dock inte på det sättet att 

ungdomarna saknade politiska idéer och här är några exempel på politiska 

ståndpunkter: 

 
”Man kanske skulle kunna ta in lite mer personal inom vår-
den, för dom håller på att dra ner på personal och sen blir 
det långtidssjukskrivningar istället.” 
     (man, 22 år) 
 
”Typ alltså nu är det lite hårddraget, men det är på vissa … 
vad det nu kan vara…EU…till exempel, där går väldigt 
segt. Dom vet inte vilket ben dom ska stå på, det ena är i di-
ket det andra på vägen.”   (man, 24 år) 
 
”Det ska inte vara en yrkeskarriär att vara politiker, det ska 
vara ideell verksamhet. Ja visst nog kan dom få en viss er-
sättning, men det ska inte vara mer än 5000 i månaden efter 
skatt.”    (man, 24 år) 
 
”… lutar ganska mycket åt vänstern där ett tag… just på 
grund av feminismen.” 

                  (kvinna, 22 år) 
 

Intervjuerna tyder på att ungdomar inte fått några erfarenheter som skapat för-

troende för politik och politiker. Flera av ungdomarna har politiska åsikter, 

men tveklöst känner de ett betydande utanförskap till det politiska systemet. 

Men någon uttrycker också att det är bra som det är, även om det inte finns 

något politiskt intresse. Den här situationen är inte specifik för intervjuperso-
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nerna i denna studie utan det framställs som ett problem i svensk politik, där 

Petersson skriver (2004) om problemet som rör ungas politiska delaktighet. 

Ungdomar är starkt underrepresenterade i riksdagen, landstingfullmäktige och 

kommunfullmäktige. Enligt uppgifter om valdeltagande så tyder det på att 

ungdomarna är mer politiskt passiva än den genomsnittlige medborgaren.  

 

Vidare menar Petersson att flera undersökningar dock visar att ungdomar inte 

generellt är mindre engagerade i samhällsfrågor och politik. Han menar att 

underrepresentationen i samhällets maktcentra mer är de etablerade institutio-

nernas problem och inte ungdomarnas. Genom höga trösklar som i praktiken 

utestänger unga innebär ett viktigt förnyelseelement för institutionerna. (ibid.) 

 

Strategier och handlingsutrymme inför framtiden 

 

I det här avsnittet beskriver ungdomarna sin uppfattning om hur de ser på 

framtiden och vilken roll de själva kan ha för hur den utformas. Att ha fram-

tidsvisioner ger också uttryck för hur de ser på sin livssituation som helhet. 

Att våga se framåt och se vilka möjligheter som finns visar på strategi och 

handlingsutrymme. Samtidigt så kan de som uttrycker att de inte har några 

planer för framtiden också visa att det är deras strategi och handlingsutrym-

me, att inte ha några förväntningar. Det som de flesta ungdomar beskriver vi-

sar att deras tankar om framtiden handlar till stor del om utbildning men även 

om att jobba sig in på arbetsmarknaden, exempelvis genom att delta i olika 

projekt. 

 

Att det finns olikheter i beskrivningar när det gäller uppfattningar om framti-

den visar följande två diametralt olika citat: 
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Ja optimist kan man väl också säga. Jag har sökt på många 
ställen där jag hoppas på mycket och jag har många planer 
…” 
                    (kvinna, 22år) 
 
”Jag tror inte på framtiden för den tror inte på mig, så jag 
gör ingen framtid.” 

     (man, 24 år) 

 

Olikheterna kan spegla deras tidigare erfarenheter men även en realism som i 

den ena fallet innebär att inte ha för stora förväntningar eller inga förvänt-

ningar alls inför framtiden. Medan det andra citatet uttrycker en erfarenhet 

som gör att personen vågar ha planer för framtiden.  

 

I sin uppfattning om framtiden beskriver flera av ungdomarna att de vill börja 

någon form av utbildning som kan röra sig om vidare utbildning efter gymna-

siet eller utbildning som handlar om att komplettera betyg för att få ett full-

ständigt gymnasiebetyg. En person uttrycker det genom följande citat: 

 

”Jag ska plugga till hösten på komvux för att läsa upp mina 
ämnen”  

     (man, 21 år) 

Ytterligare någon som ser studier som alternativet till att inte få ett jobb ut-

trycker sig så här: 

 

”Hoppet om att komma ut till ett jobb är inte speciellt stort 
därför har jag bestämt att börja på komvux för att läsa upp 
betyg” 

     (man, 24 år) 

 

Citatet visar på en insikt om att det är vara nödvändigt att läsa upp betygen för 

att komma vidare till ett arbete. Något som även framgår i nästa citat där per-

sonen säger: 
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”Ja, alltså jag ska ju plugga till hösten på Komvux för att 
läsa upp dom ämne som jag behöver för psykologprogram-
met. 

      (man, 24 år) 

 

Ovanstående citat är några representativa beskrivningar som visar hur ung-

domarna ser på sin närmaste framtid och ger även uttryck för de åtgärder som 

de själva kan ta initiativ till. Det visar på en insikt om att en av orsakerna till 

varför de står utanför arbetsmarknaden är bristande utbildning som påverkar 

möjligheten att få ett arbete. Medan motsatsen beskrivs av några av ungdo-

marna som uttrycker när det gäller framtiden att de vill försöka få ett arbete 

och de ser inte studier som ett alternativ. Deras beskrivningar representeras av 

följande citat:   

 

”Den närmaste framtiden… hoppas man får ett jobb någon 
gång…” 
     (man, 24 år) 
 
”Jag vill ha ett jobb” 
     (man, 24 år) 
 
”Ja först är det jobb, för att studera och sånt där det vill jag 
lägga åt sidan. Jag vill lägga det på hyllan ett tag, så får man 
väl damma av det någon gång.” 
     (man, 24 år) 
 

Några ungdomar uttrycker att studier inte är något alternativ för den närmaste 

framtiden eftersom de inte känner motivation för det utan uttrycker det på föl-

jande sätt: 

 

”Jag känner mig då inte sugen att sätta mig på skolbänken 
igen, det gör jag inte.” 
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”Vissa får bara plugga, plugga, plugga tills dom är 35 år … 
ingen vill ha dom”  
     (man, 24 år) 
 

Det senare citatet visar att uppfattningen om en utbildning kanske ändå inte 

leder till ett arbete. En ambivalens som kom till uttryck hos fler personer inför 

frågan om framtiden. I följande beskrivning uttrycks inte en ambivalens men 

även ett mål om att i framtiden antingen kunna studera eller få ett arbete:  

 

”Ja det är att hamna på antingen en utbildning eller att få ett 
jobb så man har chans till fast anställning. De flesta jobb jag 
haft hittills har bara varit ströjobb mer eller mindre. Jag kan-
ske har jobbat fyra månader men sen så tar anställningen 
slut. Det finns inte en chans att få fortsätta.” 
     (man, 24 år) 

 

Citatet visar på en erfarenhet av tillfälliga arbeten som inte blivit varaktiga 

och personen ser då helst att det blir en fast anställning men ser även studier 

som ett alternativ för framtiden. Ytterligare ett uttryck för vad framtid kan 

innebära framgår av följande citat: 

 

”Det är på måndag klockan två, då börjar jag ett jobb.” 
     (kvinna, 22år) 

 

Vid intervjutillfället berättade en person att hon precis hade fått besked om ett 

jobb som hon skulle börja veckan därpå och det är hennes uttryck att framti-

den är nu, den börjar på måndag då jag börjar ett jobb. Medan en annan per-

son uttryckte sina tankar om framtiden på följande sätt: 

 

”Jag har faktiskt inga … och inte heller några sådana här 
framtidsplaner heller att sånt ska jag göra när jag blir stor 
nej… eller när jag blir vuxen” 

     (man 22 år) 
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När det handlar om framtiden och ungdomarnas beskrivningar inför den så 

innebär det för många att det hoppas på att få ett arbete som de kan försörja 

sig på. Alternativet för flera är att se på möjligheter till studier som i förläng-

ningen kan leda till ett arbete. Att hamna i ett mellanläge som varken innebär 

studier eller arbete är inte ett specifikt problem för ungdomar som deltar i det 

här projektet utan även ett nationellt problem72 som på sikt kan leda till utan-

förskap. Konsekvenserna av ett utanförskap drabbar i första hand ungdomarna 

själva, men utanförskapet utgör även ett samhällsproblem och i förlängningen 

medför detta stora kostnader för samhället.  

 

Avslutande reflektioner 

 

För att hantera sin situation som ung och arbetssökande använder ungdomar-

na olika strategier och handlingsutrymmen. Det handlar om överlevnadsstra-

tegier och handlingsutrymmen som uttrycks genom ett behov av struktur i li-

vet med stabilitet och rutiner i vardagen. Att få ekonomin att fungera kräver 

strategi och handlingsutrymme som innebär allt från att leva dag för dag till 

att planera för längre tidsperioder. Ungdomarna beskriver även sin uppfatt-

ning och uppfattning om framtiden där flertalet bland annat beskriver behov 

av utbildning medan andra helst vill ha ett arbete direkt utan att utbilda sig. 

Dessa intervjuer visar på betydelsen av den formella utbildningen i samhället, 

det går inte att säga att jag är bra på det och det. 

 

Som arbetssökande så möter ungdomarna även samhällsaktörer som de upp-

lever både som styrande och stödjande. De strategier och handlingsutrymmen 

som ungdomarna beskriver när det gäller deras erfarenheter av samhälls-och 

arbetsmarknadspolitik visar att merparten av ungdomarna säger sig vara oin-
                                                 
72 SOU 2003:92 
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tresserade eller inte alls ha en åsikt om politik medan det framgår bestämda 

åsikter hos några personer. Ungdomarna markerar även tydligt att de saknar 

tillit till politiker och det politiska systemet. Det innebär emellertid inte att de 

saknar politiska åsikter.  
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Kapitel 7 
 
 

Avslutande diskussion 
 
 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur ung-

domar skapar mening i sin vardag i sitt sökande efter arbete, hur ungdomar 

utarbetar strategier och förhåller sig till sin livssituation som arbetssökande 

samt hur de uppfattar sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Två övergripande frågeställningar för denna licentiatuppsats är; Hur hanterar 

och förhåller sig ungdomar till situationen att vara arbetslös? Vilka uppfatt-

ningar har de om möjligheterna till ett arbete ur ett framtidsperspektiv?  

 

Detta kapitel är en avslutande diskussion som tar sin utgångspunkt från analy-

sen av intervjuer som genomförts med ungdomar som är arbetslösa och deltar 

i ett arbetsmarknadsprojekt. Intervjuerna har sin grund i de forskningsteman 

som utgick från syftet med studien.  

 

Det är av stor vikt att förstå hur ungdomar upplever sitt sökande efter arbete 

och hur de agerar. De möter olika samhällsaktörer och befinner sig i ett sam-

hälle som styrs av politiska mål och intentioner där de måste agera och att 

vara arbetssökande kan ses som en social handlingssituation. Hur de förhåller 

sig till sin situation som arbetssökande och vad som händer i mötet med olika 

samhällsaktörer visar på att de är meningssökande varelser där de i sin situa-

tion som arbetssökande är antingen är aktiva eller passiva.73 En person kan 

vara aktiv i ett avseende och passiv i ett annat. Av de föregående kapitlen så 

framgår både den aktiva och passiva handlingen i deras meningshanering och 

i deras beskrivning om olika strategier och handlingsutrymmen i sin arbets-

                                                 
73 Weber (1983) 
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löshet. Här i den avslutande diskussionen sammanvävs slutsatser från ungdo-

marnas erfarenheter utifrån aktuella forskningsteman, samhällspolitiska inten-

tioner som beskrivs samt forskning.  

 

Samhällets stöd och åtgärder  
 
Samhällets stöd till ungdomar som är arbetssökande har till övervägande del 

anknytning till arbetsmarknadsaktörer. Men anknytningar finns även till myn-

digheter och som hanterar utbildning och studier. Där ungdomarnas uppfatt-

ningar till stor del handlar om studier med erfarenheter från grundskola, gym-

nasieskola och vuxenutbildning. Att många intervjupersoner anger att de har 

en avbruten skolgång som bakgrund framgår och olika erfarenheter beskrivs 

som orsak till studieavbrotten. En vanlig orsak som beskrivs är att de är skol-

trötta. Avbruten studiegång beskrivs även bero på val av fel utbildning och en 

annan orsak till avbrott var den lokala tillgången till ”rätt” utbildning.  

 

Från näringsdepartementets sida 74  framgår att andelen som lämnar grund-

skolan med godkända betyg måste öka och de föreslår åtgärder. Det är åtgär-

der som innebär bland annat kompetensutveckling för lärare och översyn av 

individuella möjligheter till studiegång. Ungdomarna har beskrivit olika orsa-

ker till studieavbrott och en fundering som dock kvarstår är vad ger det ut-

tryck för? Är det uttryck för utanförskap i samhället där begreppet av Becker 

(1963) beskrivs som en starkt normativ kategori på samma sätt som fattig-

dom. Han uttrycker att alla sociala grupper utformar regler och sociala regler 

definierar situationer och sätt att förhålla sig till dem. Dessa regler specifice-

rar vad som är ”rätt ” eller ”fel”. När en regel är påtvingad blir den person 

som bryter mot den, eller förmodas bryta mot den, sedd som en speciell sorts 

människa. En person som man inte kan lita på eller en person som inte anses 

                                                 
74 Ds 2002:30 
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kunna leva efter regler som är överenskomna i en grupp. Personen anses vara 

en ”outsider”, en utomstående. Exempelvis ungdomar som avbryter skol-

gången visar de med ett uppror mot att livet är utstakat? Samtidigt som perso-

ner reagerar mot samhällsregler genom att inte följa dem, så visar de på en 

reaktion som handlar om individuell frihet.  

 

Förvärvsarbete är den huvudsakliga källan till ekonomiska resurser i arbetsfö-

ra åldrar menar Starrin, Rantakeisu och Hagquist (1996) och utifrån detta har 

det visat sig att det är oerhört viktigt att beakta de arbetssökandes ekonomiska 

situation för att förstå de negativa psykosociala konsekvenser som arbetslös-

heten för med sig. Vidare menar författarna att den ekonomiska situationen är 

avgörande för individens kontroll över sin livssituation och dessutom mycket 

viktig för individens välmående. I denna studie framgår att intervjupersonerna 

menar att arbete är grundläggande för deras ekonomiska situation, även om de 

också menar att arbete har stor social betydelse så är den ekonomiska det som 

överväger. Det påverkar deras möjlighet att bli självständiga. 75

 

Arbete spelar en central roll för meningen med en individs liv i vår kultur 

skriver Höglund (2005) och det är därför inte någon tillfällighet att arbets-

marknadspolitik och socialpolitik har stora beröringsytor. Vidare menar han 

att individens reaktion på arbetslöshet speglar vilken roll arbetet har i livet. I 

intervjuerna uttrycker ungdomarna sin uppfattning om arbetets betydelse och 

menar att det ger en social tillhörighet. Det innebär även en struktur i varda-

gen att ha ett arbete. Arbetets betydelse beskrivs även av Giddens (2003) som 

menar att arbete ger stadga åt livet för individen och därför blir både de socia-

la och psykologiska konsekvenserna av arbetslöshet ofta stora. 

 

                                                 
75 Jfr Strandh (1999) 
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Som arbetssökande så möter ungdomarna även samhällsaktörer som de upp-

lever både styrande och stödjande. De intervjuade ungdomarna beskriver att i 

mötet med aktörer från arbetsförmedlingen i det aktuella projektet är det över-

lag positiva erfarenheter. Förutom möten i projektet har ungdomarna tidigare 

haft kontakt med arbetsförmedlingen och beskriver blandade erfarenheter som 

är både positiva och negativa. I mötet med socialförvaltningens aktörer upp-

lever de mer av kontroll och de mötena har oftast anknytning till ekonomiskt 

bistånd.  

 

Att leva med någon form av funktionsnedsättning kan vara en orsak till att en 

person upplever hinder att studera eller att få ett arbete. Det kan innebära att 

personen hamnar utanför arbetsmarknaden. Gränsen för vad som kan ses som 

en funktionsnedsättning är inte alldeles klar, men i intervjuerna är det ungdo-

marna själva som beskrivit vad som utgör ett hinder för dem. Vid intervjuerna 

där några personer berättar om sina funktionsnedsättningar framgår det att de 

får anpassa sig till stor del till vilka arbeten eller vilka studier som är möjliga. 

Det tyder på en individualisering, där personen får anpassa sig istället för att 

arbetet anpassas till kollektivet. Att ha en funktionsnedsättning blir ett indivi-

duellt problem och i förening med arbetslöshet blir personerna dubbelt utsatta 

(se Beck 1986). En situation där samhällets stöd kan träda in och underlätta 

vilket en av personerna också återger men åtgärden har inte lett till ett arbete. 

Ett problem som innebär arbetsmarginalisering som Svedberg (2003) menar 

kan drabba den som har ett oönskat tillstånd av utsatthet och på grund av det 

får begränsat inflytande över sina sociala villkor. 
 

Samhällspolitik och arbetsmarknadspolitik 

 

Ungdomars etablering på arbetsmarknaden är en viktig samhällspolitisk fråga 

och att den berör flera politiska områden framhålls från statliga myndigheter. 
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76. Men när det handlar om ungdomarnas eget engagemang när det gäller 

samhälls - och arbetsmarknadspolitik visar intervjuerna att merparten säger 

sig vara ointresserade eller inte alls ha en åsikt om politik medan det hos någ-

ra personer framgår bestämda åsikter. Det visar att de inte är speciellt strate-

giska inom detta område eller att de ser politik som ett möjligt handlingsut-

rymme.77 Att de inte använder möjligheten att påverka kan tyda på intervju-

personernas tidigare erfarenheter med bristande förtroende för politik och po-

litiker eller så tyder det på ett ointresse. Flera av ungdomarna har dock poli-

tiska åsikter, men tveklöst känner de ett betydande utanförskap i det politiska 

systemet, vilket han relaterar till att de inte upplever att de värderas som ar-

betskraft. 

 

Bristande politiskt engagemang och delaktighet hos unga har uppmärksam-

mats av Petersson (2004) som menar att det är ett problem i svensk politik. 

Ungdomar är starkt underrepresenterade i riksdagen, landstingfullmäktige och 

kommunfullmäktige. Enligt uppgifter om valdeltagande så tyder det på att 

ungdomarna är mer politiskt passiva än den genomsnittlige medborgaren. Fle-

ra undersökningar visar dock att ungdomar inte generellt är mindre engagera-

de i samhällsfrågor och politik. Underrepresentationen i samhällets maktcent-

ra är mer de etablerade institutionernas problem och inte ungdomarnas. Ge-

nom höga trösklar som i praktiken utestänger unga innebär ett viktigt förnyel-

seelement för institutionerna. Intervjupersonerna uttrycker till stor del att de 

är ointresserade av samhällspolitik och de upplever att de inte är så insatta. 

 

Samma förhållande beskriver intervjupersonerna när det handlar om arbets-

marknadspolitik och ser inte möjligheten att deras påverkan kan ha betydelse 

för hur arbetsmarknaden utvecklas. Deras erfarenheter av arbetsmarknad och 

                                                 
76 SOU 2006:31 
77 Jfr. Eduards (2002) 
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möten med arbetsgivare överensstämmer till stor del med det som beskrivs i 

nedanstående om vad en aktiv arbetsmarknadspolitik kan innebära.  

 

En aktiv arbetsmarknadspolitik med full sysselsättning är viktig för att ut-

veckla välfärden i samhället. Politiker och myndigheter har på senare år ställt 

högre krav på arbetslösa, lågutbildade, invandrare och sjuka att de skall för-

sörja sig själva. Arbetsgivare eftersträvar i allt högre grad en högproduktiv, 

välutbildad frisk och flexibel arbetskraft, vilket innebär att de som inte fyller 

dessa krav ställs utanför Stattin, 1998; Höög och Stattin (1994). Konsekven-

serna har bland annat inneburit en ökad ekonomisk marginalisering av grup-

per med svag eller obefintlig anknytning till arbetsmarknaden (ibid.). En situ-

ation som även framgår av Rantakeisu´s (2002) studie om ungdomsarbetslös-

het utifrån sociala och hälsomässiga yttringar. Hon skriver att arbetet är en 

viktig faktor för integration och delaktighet i samhället där arbete ofta blir 

själva kärnan i mångas liv vare sig vi vill det eller inte.  

 

Arbetslinjen och de politiska intentioner som ligger bakom den vill främja 

delaktighet för alla i samhället. Där både rätten till ett arbete och ansvaret hos 

individen att försörja sig ses som viktiga delar. Arbetslinjen ger även uttryck 

för grundläggande politiska värderingar och handlar om att alla ska ha möj-

lighet att vara delaktiga i samhället. Den ska även förhindra att grupper ställs 

utanför.78  

 

De politiska intentionerna som ligger bakom arbetslinjen i socialpolitiken har 

inneburit att arbete betraktas som det främsta medlet att minska ojämlika för-

hållanden mellan olika samhällsgrupper. Dessutom innebär en alltmer avance-

rad välfärdspolitik att medborgare från svaga samhällsgrupper utsätts för ökat 

                                                 
78 Jfr. Piippola (2003) 
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tvång genom kontroll och disciplinering, medan grupper som genom fast för-

ankring i arbetslivet och starka samhällsgrupper själva kan bestämma över 

sina livsvillkor. En dualism i välfärden som blir allt tydligare vid hög arbets-

löshet och ekonomiskt krympande ramar, vilket i sin tur innebär hård press på 

den svenska välfärden79 .  

Ungdomsarbetslöshet är ett samhällsproblem trots att ungdomarna vid inter-

vjuerna inte har uttryckt något större samhällspolitiskt intresse där de ser sin 

möjlighet att politiskt kunna påverka situationen på arbetsmarknaden. Det är 

ett samhällsproblem när ungdomar som grupp inte har en stark representation 

i den politiska maktapparaten (Petersson, 2004) och därmed inte kan påverka 

situationen för gruppen unga. Att vara utan arbete är den sämsta tänkbara star-

ten på ett arbetsliv vilket också framgår i betänkandet där det påpekas, 80 att 

ungdomsarbetslöshet bör ägnas särskilt stor uppmärksamhet och åtgärder.  

 

Arbetsmarknadsåtgärdernas betydelse 

 

Ungdomarnas deltagande i olika arbetsmarknadsåtgärder har givetvis som 

mål att främja möjligheter till arbete. Några av intervjupersonerna beskriver 

att de har deltagit i flera olika projekt men har fortfarande inte ett arbete. Nå-

gon beskriver att det blir som en cirkel som är svår att komma ur. Samtidigt 

uttrycks att deltagande i olika arbetsmarknadsprojekt ger en stabilitet och ru-

tin åt vardagen. Några menar att deltagandet i arbetsmarknadsprojekt har en 

ekonomisk betydelse då de uppbär en form av ekonomisk ersättning och det 

kan innebära att de har ekonomisk möjlighet till en egen bostad. En situation 

som betyder att de kan bli självständiga. 

 

Den betydelse som arbetsmarknadsåtgärder kan innebära handlar, som tidiga-

                                                 
79 Lindqvist, 1994; Lindqvist och Marklund, 1995 
80 SOU 2003:92 
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re nämnts om, att få rutin i vardagen och att få en normal dygnsrytm. Det 

framgår även att den sociala aspekten är betydelsefull med möten med andra 

människor. Att ungdomarna på grund av sin arbetslöshet möter olika sam-

hällsaktörer har också beskrivits tidigare. De möter aktörer från exempelvis 

arbetsförmedling, socialtjänst eller försäkringskassan. Ungdomarna beskriver 

att de upplevt både stöd och kontroll.  

 

Att vara ung och på väg in i vuxenlivet är en process som bland annat handlar 

om socialisering och utveckling av sin identitet. Angelöw och Jonsson (2000) 

utvecklar begreppet med livslång socialisation. Bauman (2001) beskriver att 

socialisationen kännetecknas av sammansatta och föränderliga former av väx-

elverkan mellan frihet och beroende. Olika livserfarenheter kan påverka män-

niskan vid förändringar och väcka känslor av hjälplöshet om de upplever att 

de inte har kontroll över situationen. De upplever en blandning av både risk 

och tillit 81. En process som beskrivs även i en studie av Strandell; Julkunen 

och Lamminen (2004) som skriver bland annat om processen att bli vuxen 

och att övergången från ung till vuxen betraktas av samhället som ett över-

gångsskede. Övergången beskrivs vara institutionaliserad och de mest centra-

la institutionerna är att komma in i arbetslivet, att flytta till eget hem och att 

bilda familj.  

 

Det är viktigt att få vara bra på någonting och ungdomar som är arbetssökan-

de har inte den lättaste situationen i samhället. Om arbetslösheten blir långva-

rig och de upplever svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden finns en 

risk som Beck (1998) skriver om. Risksamhället och institutionerna som age-

rar i juridiskt bestämda kategorier av ett normalt liv men, som han uttrycker 

det, har allt mindre med verkligheten att göra. De utgår från att ryggraden i 

det normala livet är normala arbetsförhållanden, med ett socialförsäkringssy-
                                                 
81 Jfr Giddens, 2003, Beck, 1986 
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stem som utgår från att människor förvärvsarbetar. Samtidigt som det sker en 

ökning av antalet personer som inte tar sig in på arbetsmarknaden. Trots att de 

inget hellre vill och kanske bara med stort besvär klara av att etablera sig på 

arbetsmarknaden.  

 

Interjvupersonerna i den här studien uttrycker både att de fått stöd i sin situa-

tion men även att de upplever krav som de har svårt att förstå och leva upp 

till. De vädjar om en förståelse från exempelvis arbetsgivare samtidigt som de 

även uttrycker att de ska förändra sin situation genom att studera vidare, för 

att så småningom få ett arbete. I den situationen behöver ungdomar många 

gånger ett aktivt stöd på liknande sätt som de upplevt i det aktuella projektet, 

ett stöd som styrker deras identitet82 och inte passiviserar dem.  
 

Avslutande reflektioner 

 

Denna studie visar hur ungdomar använder strategier och handlingsutrymmen 

i situationen att vara arbetslös. Samtliga intervjupersonerna uttrycker en stark 

vilja till självständighet och vägen dit tar sig olika uttryck. De ungdomar som 

provat på olika arbeten tidigare har kanske möjlighet att erhålla arbetslöshets-

ersättning men det är inte alla ungdomar som har kvalificerat sig för detta. För 

att klara ekonomin kan de delta i olika arbetsmarknadsprojekt som innebär att 

de får ekonomiskt stöd. Intervjupersonerna har även beskrivit att de påbörjat 

eller ska påbörja utbildning för att få fullständiga avgångsbetyg från gymnasi-

et eller avser att förbättra sina betyg genom att studera via vuxenutbildning.  

 

Intervjupersonerna beskriver att de ibland är tvungna att söka socialt bistånd 

via socialtjänsten för att klara sin vardag. Andra erfarenheter som de delger, 

när det handlar om deras vardagsekonomi, är att de ibland måste nyttja sitt 
                                                 
82 Prop. 2004/05:2 
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sociala nätverk för att klara sin hushållsekonomi för dagen. Det kan innebära 

stöd från föräldrar eller andra anhöriga och är en situation som gör ungdo-

marna beroende och passiviserar dem något som även fördröjer deras vuxen-

liv. Även om de inget hellre vill än att få ett arbete och bli självständiga.83  

 

Den förändring som skett genom moderniseringen i samhället där individen 

har mer ansvar för sin egen situation än tidigare, då ansvaret låg på kollekti-

vet, påverkar uppfattningar och synsätt i ett samhällsperspektiv. När det hand-

lar om arbetslöshet har det skett en förändring från att det betraktats som ett 

kollektivt fenomen till att bli ett individuellt problem.84 Ur unga människors 

perspektiv med situationen som arbetslös men även arbetssökande så påver-

kas deras vardagliga liv. Många ungdomar beskriver i intervjuerna att de del-

tagit i flera olika projekt och är ibland kritiska till det. Visserligen menar de 

att deltagande i projekt, förutom att det avser att göra dem bättre rustade för 

ett arbete, även innebär ekonomiskt stöd. Situationen visar att de är aktiva 

men det finns samtidigt en risk för passivisering genom att, som intervjuper-

sonerna beskriver, delta i den ena projektet efter det andra utan att de leder 

vidare till ett arbete. 85  

 

Intervjupersonerna uttrycker en strategi för sin vardag när de beskriver sina 

fritidssysselsättningar. Vilka till stor del handlar om fysisk träning och det 

visar på en kroppsmedvetenhet där de ser behovet att hålla sig i fysisk trim 

vilket tyder på en individualisering.86 En aktivitet de ofta utövar ensamma och 

de verkar då inte beroende av kompisar i den situationen. Till skillnad från 

situationen, som ett fåtal av intervjupersonerna beskriver, där de utövar någon 

form av lagsport. I den vardagliga situationen avseende det som ungdomarna 

                                                 
83 Jfr. Beck (1986) 
84 Beck (1986) 
85 Ibid. 
86 Beck and Beck –Gernsheim (2002) 
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betraktar som fritid framgår att de flesta är aktiva och beskriver att det fyller 

ett behov av rutiner som behövs för att ge struktur till dagen.  

 

Deras syn på arbetets betydelse har även anknytning till att det handlar om 

rutiner men även en social tillhörighet. I förhållande till hur de som arbetssö-

kande ser på möjligheten till ett arbete så kan ibland deras beskrivningar 

framstå som orealistiska. Exempelvis i förhållande till krav på utbildning som 

arbetsgivare ställer för att de ska få ett arbete, där vill ungdomarna hellre få 

visa vad de kan istället, det vill säga sin expertis och erfarenhet. Stojanovic 

(1998) anknyter till de generaliseringar som hon menar kommer till uttryck i 

omgivningen om att ungdomar ibland har för orealistisk bild av de möjlighe-

ter som finns i arbetslivet. Dessa generaliseringar kan ses som en överens-

stämmelse i detta fall men överlag så beskriver intervjupersonerna en vilja att 

både studera och arbeta. Deras erfarenheter, som tidigare beskrivits, om att 

delta i projekt efter projekt och ungdomarnas ifrågasättande av den formen 

visar på att de värjer sig mot en passivisering. Ungdomarnas beskrivningar 

uttrycker att de till stor del anpassar sig till befintliga system bland annat för 

att klara sin vardagsekonomi.  

 

Även i de situationer där några intervjupersoner beskriver att de ser sin funk-

tionsnedsättning som ett hinder för studier eller arbete så antyder den situatio-

nen att de anpassar sig till systemet. Det visar även på att funktionsnedsätt-

ning ses som ett individuellt problem. Att vara ung, arbetssökande och ha en 

funktionsnedsättning tyder på en utsatthet som kan innebära en marginell 

ställning i arbetslivet.87 Överhuvudtaget kan det ses som att ungdomar som är 

arbetssökande är en grupp som utsätts för kontroll och disciplinering på grund 

av att de inte själva kan bestämma över sina livsvillkor.88

                                                 
87 Svedberg (2003) 
88 Lindqvist (1994); Lindqvist och Marklund (1995) 
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Från myndigheter beskrivs ungdomsarbetslöshet som ett högst aktuellt sam-

hällsproblem 89 och arbetslinjen framförs konsekvent som en del i arbets-

marknadspolitiken. Arbetslinjens innebörd med intentioner om att arbete be-

traktas som det främsta medlet för att minska ojämlika förhållanden mellan 

olika samhällsgrupper lyfts fram i samhällspolitiken.90 Här framgår en dua-

lism i förhållande till de uppfattningar som intervjupersonerna beskriver ge-

nom sina erfarenheter. Deras uppfattningar om olika myndigheter, främst de-

ras uppfattning om politiker som visar att ungdomarna inte uttrycker något 

större förtroende och framförallt inte något större samhällspolitiskt intresse. 

De ser inte möjligheter att politiskt kunna påverka situationen på arbetsmark-

naden, men de få som uttrycker att de har en politisk åsikt gör det med över-

tygelse. Det framgår med stöd av Petersson (2004) att ungdomar som grupp 

inte har en stark representation i den politiska maktapparaten. 

 

Oavsett vilken myndighet som företräds så har deras bemötande av ungdo-

marna en stor betydelse. Det påverkar hur ungdomarna uppfattar de hinder 

och möjligheter som finns i den vardag de försöker påverka. Deras eget an-

svar för att skapa sitt liv och sin framtid är sammankopplad till den sociala 

interaktionen där bemötandet påverkar den uppfattning de utvecklar om sig 

själva och hur de socialiseras in i vuxenlivet. 

                                                 
89 SOU 2003:92 
90 Arbetsmarknadsdepartementet. Faktablad om budgetpropositionen för 2008 
www.regeringen.se/finans. 2007.09.20 
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Fortsatt forskning 

 

Processen i samhället att stödja ungdomars etablering på arbetsmarknaden är i 

fokus på grund av ökad ungdomsarbetslöshet. För att minska ungdomsarbets-

lösheten och att stödja ungdomarnas övergång från utbildning till arbetsmark-

nad finns områden av samverkan att utveckla. Ett intressant område att stude-

ra vidare är det samverkansfält med olika samhällsaktörer som finns som stöd 

för att främja arbetssökande ungdomars arbetsmarknadsetablering. 
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Bilaga 1 
  

Intervjuguide (1) för AF-projektet Boden  
   

• Vad använder du tiden till, när du inte jobbar, studerar eller är arbets-
lös? 

o kan du nämna aktiviteter du håller på med?  
o aktiviteter du gör ensam eller med kompisar?  
 

• Vad intresserar dig? 
o när det gäller utbildning, arbete, fritid? 

 
• Vilka förväntningar hade du inför projektet ”En arbetsmarknad för alla 

unga i Bodens Kommun”? 
o vad tycker du om projektet så här långt? 

 
• Tidigare utbildning och yrkeserfarenhet?  

 
• Har du tidigare sökt utbildning, praktikplats eller jobb?  

o hur har det fungerat i samarbete mellan olika aktörer, exempelvis 
arbetsförmedling, försäkringskassan socialtjänsten och skolan? 

o hur har det sett ut, är du nöjd med det stöd du fått av olika myn-
digheter?  

o har det gett resultat? 
o hur hanterar du problem som kan uppstå? 

 
• Vad ser du som viktigast med att ha ett arbete? 

o ekonomi? 
o utvecklingsmöjligheter? 

 
• Ekonomi – hur får du pengar till dina aktiviteter? 
  
• Vilka förväntningar har du inför framtiden? 

 
• Hur ser du på samhället - exempelvis politiker? 

o har du själv en politisk åsikt? 
o hur tycker du att arbetsmarknaden borde fungera? 

 
• Formaliafrågor 

o ålder? 
o var är du född? 
o var bor du nu? 
o inflyttad? 
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 Bilaga 2 

 

Intervjuguide (2) för AF-projektet Boden    
 
(Uppföljande intervjuer) 
 

• Vad har hänt efter projektstart? 
 

– Praktikplats/er? 
 

– Erbjudande om arbete? 
 

– Sökt utbildning? 
 
• Har du haft kontinuerlig kontakt med aktörerna i AF-projektet, i så fall 

vilken? 
– Har du fått stöd och på vilket sätt?  

 
• Har du erfarenhet av andra aktörer än AF i samverkansprojektet (FK, 

socialtjänsten, skola-vuxenutbildning) under denna tid? 
 

• Beskriv ev. förändringar från när du började i projektet fram till nu. 
 

– Där du befinner dig nu, hade detta varit möjligt utan att delta i 
projektet? 

 
 

• Har ditt deltagande i projektet påverkat övrigt i ditt liv, fritid, socialt, 
ekonomi? 

•  
– Har det skett andra saker i ditt som är av betydelse? 

 
• Hur ser du allmänt på din livssituation? 

- Vad saknas eller vad hindrar dig för att du ska komma in i ar-
betslivet, få ett arbete? 

– Saknas något i projektet som vore bra för just din utveckling? 
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