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SAMMANFATTNING 

I denna kvalitativa uppsats har syftet varit att få en förståelse av hur arbetslösa ungdomar kan 

uppleva sin situation. Datainsamlingen har skett genom tio intervjuer med arbetslösa 

ungdomar i åldrarna 20-25 år och som varit arbetslösa i minst tre månader. Två teoretiska 

perspektiv har använts vid analysen, Marie Jahodas deprivationsteori och Mikael 

Nordenmarks PEN-modell. 

Resultaten av intervjuerna har vi valt att presentera i form av porträtt där vi försökt lyfta fram 

olika citat av ungdomarnas upplevelser av arbetslöshet. Genom porträtten kan man utläsa att 

ungdomarna upplever den ekonomiska situationen som svår. Att inte ha råd med ett eget 

boende och därmed bli kvarboende hos föräldrar, är en av konsekvenserna av arbetslösheten. 

Även upplevelser av stress, sömnsvårigheter, oro, tristess och en frustration över att bara gå 

hemma förekommer i ungdomarnas berättelser. Även skam är något som uppkommer i 

ungdomarnas berättelser, men då arbetslöshet är ett så vanligt förekommande fenomen i 

dagens Sverige är det dock nämnvärt att även upplevelser av inte känna någon skam alls 

förknippad med sin arbetslöshetssituation också förekommer i berättelserna.  
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ABSTRACT  

The purpose of this qualitative study has been to get an understanding of how unemployed 

young people can experience their situation. The data was collected through ten interviews 

with unemployed young people between ages 20-25 years and who had been unemployed 

during a time of at least three months. Two theoretical perspectives have been used for our 

analysis, Marie Jahoda´s deprivationtheory and Mikael Nordenmark´s PEN-model. 

The results of the interviews have we presented through portraits. Trough citations we have 

tried to emphasize young people´s different experiences of unemployment. From the portraits 

you can deduce that the young people experience their economic situation as difficult. One of 

the consequences of unemployment was the lack of money required to move to an own place 

and therefore been forced to remain in their parental home. Even experiences like stress, 

sleeping difficulties, anxiety, drabness and a frustration of just being at home occur in their 

stories. Shame is also something that emerge in the interviews, but then unemployment is so 

commonly existent phenomena in today´s society it´s worth mentioning that experiences like 

not feel any shame at all of being unemployed, even existed in the young people´s stories.  
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FÖRORD 

Genomförandet av denna studie har varit väldigt lärorik och intressant men vägen har inte 

varit helt spikrak. Vi har under resans gång stött på en del svårigheter, men som vi trots den 

knappa tiden, lyckats lösa på ett tillfredställande sätt. Valet av ämne var något vi tillsammans 

kom fram till och då ungdomsarbetslösheten är ett aktuellt ämne och starkt förekommande i 

dagens samhällsdebatt, var vi ganska snabbt eniga. Vi hävdar att ungdomarna är vår framtid 

och något vi måste värna om och därför bestämde vi oss för att vår undersökning just skulle 

grunda sig på arbetslösa ungdomars upplevelser av sin situation.      

Vi vill börja tacka våra intervjupersoner som ville ställa upp och göra denna studie möjlig att 

genomföra för oss. Även de personer som engagerade sig för att hjälpa oss att få tag på 

informanter till vår undersökning, som arbetsförmedlingen, arbetskonsulenter samt bekanta, 

vill vi rikta ett speciellt tack till. Daniel Melén, Universitetslektor i sociologi Högskolan 

Kristianstad, som varit vår handledare och kommit med kloka råd och stöd i vårt 

uppsatsskrivande, förtjänar även han ett stort tack. Utan dig hade det inte gått. Slutligen vill vi 

även tacka våra familjer som har stöttat oss under denna process. Ni är guld värda.      
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Anna Fridlund och Jessica Peltonen 
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1. INLEDNING 

Finanskrisen, som slog till hösten 2008, har satt tydliga spår och bland annat försvårat 

ungdomarnas ställning på arbetsmarknaden. SCB:s senaste mätning av 

ungdomsarbetslösheten visar att hela 165 000 ungdomar mellan 15-24 år var arbetslösa under 

mars månad 2010. Detta är en ökning med 15,6 procent vid jämförelse med hur det såg ut i 

mars föregående år (SCB, 2010). 

Ungdomar är en grupp som har drabbats väldigt hårt under den rådande lågkonjunkturen där 

bland annat bristen på arbetstillfällen, ökade varsel samt låg arbetsmarknadsförankring gör 

ungdomar extra sårbara på arbetsmarknaden. Vi anser att arbetslöshet hos ungdomar är ett 

mycket aktuellt ämne på grund av dagens höga arbetslöshetssiffror, som förstärks av den 

rådande samhällsdebatten kring ungdomsarbetslösheten. Den arbetslöshet som drabbar 

ungdomar sker ofta i en övergångsperiod mellan barndom och vuxenliv. Som ungdom 

försöker man hitta sin plats i vuxenlivet och ska försöka forma sin identitet, sina attityder och 

värderingar. När ungdomar blir arbetslösa riskerar de att hamna utanför gemenskapen i 

samhället (Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 1996).  

Ungdomsarbetslöshet är inte enbart ett personligt problem utan blir även ett samhälleligt när 

den blir omfattande. Med detta menas att om ett stort antal ungdomar är arbetslösa i en 

kommun så går det inte endast att finna lösningen till arbetslösheten på den individuella 

nivån, genom att till exempel ta reda på den enskildes kunskaper och färdigheter. Istället blir 

det ett problem på samhällsnivå och där lösningen ligger utanför vad som är möjligt att uppnå 

för varje enskild individ (Rantakeisu et al. 1996). 

Vi vill genom vår studie lyfta fram ungdomars egna upplevelser av hur de ser på sin situation 

som arbetslösa. Vi hävdar att forskningen bör lägga mer vikt på att göra ungdomarnas egna 

röster hörda, något som också Rantakeisu (2002b) har betonat. Därför har vi valt att inrikta 

oss på att göra kvalitativa intervjuer med arbetslösa ungdomar där ungdomarna själva har fått 

berätta om sina upplevelser och känslor kring just arbetslösheten och hur den påverkar deras 

livssituation. Vi ställde bland annat frågor om deras bakgrund, nuvarande situation och 

framtidsdrömmar. Under vårt uppsatsskrivande har vi observerat att de flesta studier som 

gjorts kring ämnet är baserade på kvantitativa data och vi ser därför vår kvalitativa studie som 

ett viktigt bidrag till forskningen. Rantakeisu (2002b) hävdar också att samhällets kunskap om 
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vad arbetslöshet innebär för ungdomars livsvillkor i Sverige är begränsad och att mer 

kvalitativa studier är nödvändiga för att kunna öka förståelsen. 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med vår studie är att få en förståelse av hur ungdomar kan uppleva sin situation som 

arbetslösa. Vi vill med denna studie lyfta fram ungdomars egna röster och göra dem hörda. 

Våra frågor som vi vill besvara med denna studie är: 

 Hur beskriver arbetslösa ungdomar sin bakgrund?  

 Hur upplever ungdomar sin arbetslöshet? 

 Hur förhåller sig unga arbetslösa till sin situation? 

 Vilka konsekvenser kan arbetslösheten föra med sig? 

 Hur ser unga arbetslösa på sin framtid? 

 

3. BAKGRUND 

3.1 Arbetslöshet sett ur olika synvinklar 

Det har diskuterats mycket kring hur arbetslöshet ska förstås. Hur man ska definiera 

begreppet arbetslös, hur detta samhällsproblem ska hanteras och vilka åtgärder som bör vidtas 

samt vem som bär ansvaret för detta (Billig, 1996). Edelman (1977) menar att när det gäller 

just arbetslösheten har diskussionen historiskt sett pendlat mellan två utgångspunkter där man 

utifrån ena sidan betraktar arbetslöshet som ett strukturellt problem, medan man å andra sidan 

kan se det mer som ett individuellt problem. När man talar om arbetslöshet som ett strukturellt 

problem hänvisar man till exempel till konjunktursvängningar med ojämn fördelning mellan 

utbud och efterfrågan som följd, olika strukturförändringar och brister i geografisk och 

yrkesmässig rörlighet. När det gäller arbetslöshet som individuellt problem menar man den 

enskildes egna svårigheter och livssituation som påverkande faktorer på deras 

arbetslöshetssituation. Man kan även peka på brister i deras vilja, ansträngning, kunskaper 

och intentioner. Kategorin arbetslös kan därför sägas vara mycket rik på kulturella innebörder 

– en kategori som alltså rymmer en rad möjliga resonemang och positioner (Mäkitalo, 2006). 
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Vi tolkar det som att en individ dock inte behöver se på arbetslösheten endast på det ena sättet 

utan att dessa två utgångspunkter kan kombineras.   

 

3.2 Ungdomstiden ur ett historiskt perspektiv 

För att förstå våra nutida villkor för ungdomsperioden bör man ha kunskap om hur det 

tidigare har sett ut i samhället. Bjurström (1979) hävdar att ungdomsperioden i 

bondesamhället präglades av att man som ungdom ofta övertog den tidigare generationens 

yrke, seder och traditioner. Som barn fick man tidigt delta i gårdens arbete. Detta tillhörde en 

del utav barnuppfostran och är något som är främmande i dagens samhälle. Bondesamhället 

var oföränderligt på så sätt att människans sätt att leva kunde sägas vara förutbestämt. De 

äldres liv var det liv som senare väntade de yngre (Bjurström, 1979). 

Det nutida samhället ser annorlunda ut för dagens ungdomar. Ungdomsperiodens början och 

avslutning är mer diffus idag än vad den var under bondesamhället. Olika ceremonier 

markerar inte längre övergången från en åldersklass till en annan. Dagens ungdomar befinner 

sig i en annan situation då de står inför många olika val som marknaden erbjuder. Genom 

exempelvis val av yrke försöker ungdomar idag att markera sin sociala tillhörighet, status och 

livsstil (Bjurström, 1979). 

 

3.3 1990-talskrisens påverkan på ungdomars ställning på arbetsmarknaden  

I början av 1990-talet drabbades Sverige av en lågkonjunktur vilket förde med sig förödande 

konsekvenser på arbetsmarknaden. Mycket av den befintliga arbetslöshetsforskningen bygger 

just på denna kris och då vi nu i slutet av 2000-talet har drabbats av ännu en lågkonjunktur, 

har dess effekter ännu inte hunnit studeras. Vi anser dock att det finns många likheter mellan 

dessa konjunkturnedgångar och att effekterna av 1990-talets lågkonjunktur kan liknas vid den 

verkan som dagens kris har på arbetsmarknaden och på våra ungdomar. Därför kommer vi i 

vårt arbete dra paralleller dem emellan och vi kommer även att använda oss utav en del äldre 

referenser från 1990-talets arbetslöshetsforskning som vi anser vara gällande för dagens 

arbetsmarknadssituation. 
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Under 1990-talet genomgick det svenska samhället en radikal omvandling från att gå från full 

sysselsättning till massarbetslöshet inom loppet av bara några år (Lundborg, 2001). Innan den 

ekonomiska krisen i Europa, kännetecknades Sverige av en låg arbetslöshet, en stark 

fackföreningsrörelse, relativt höga skatter och stor omfördelning av resurser mellan rika och 

fattiga, gamla och unga. 1990-talskrisen förde med sig förödande konsekvenser för 

arbetsmarknaden, då över 500 000 arbetstillfällen kom att försvinna under 1990-talets första 

tre år (Härenstam et al. 1999).  

1990-talet kännetecknas av omfattande offentliga nedskärningar som inneburit en betydande 

övervältring av kostnader från staten till kommunernas socialtjänst. Arbetslösheten 

tillsammans med dessa nedskärningar har tvingat många människor till att söka bidrag för att 

klara sin situation (Härenstam et al. 1999). Denna samhällsomvandling förde även med sig att 

de ekonomiska klyftorna mellan medborgarna ökade kraftigt och nya grupper av fattiga 

tvingades in i bidragsberoendet (Starrin, Forsberg & Rantakeisu, 1999). 

Janlert talar om den ”nya” arbetslösheten som under 1990-talet kom att innebära en högre 

arbetslöshet än på mycket länge och att grupper som tidigare inte hade hotats av arbetslöshet 

nu drabbades (Janlert, 1993). Ungdomar, ensamstående mödrar och invandrare var några av 

de grupper som fick det sämre på arbetsmarknaden (SOU 2001:79). Det var ungdomarna som 

kom att bilda den nya kategorin av fattiga som efter avslutad skolgång i en allt större 

utsträckning tvingades att socialiseras in i en bidragsbaserad livsform (Härenstam et al. 1999). 

Ungdomar var sällan kvalificerade för arbetslöshetsersättning då de inte hade tillräcklig 

arbetsmarknadsförankring och blev därför ofta hänvisade till socialbidrag för att klara sin 

försörjning (SOU 2001:79). År 1996 erhöll 127 797 ungdomar mellan 18 och 24 år 

socialbidrag. Även idag erhåller många ungdomar ekonomisk hjälp från socialtjänsten. Enligt 

den statistiska centralbyråns sammanställning så erhöll 67 824 ungdomar mellan 18-24 år 

försörjningsstöd år 2008 (SCB, 2009a). För en del ungdomar var en alternativ utväg att 

utbilda sig under krisåren på 1990-talet (SOU 2001:79). Detta är något som man även ser en 

effekt av i dag då allt fler ungdomar väljer att studera vidare. Under åren 2003/2004 studerade 

nästan 44 procent av ungdomarna mellan 19 och 26 år på universitet eller högskola enligt 

SCB:s statistik från 2004 (SCB 2004). Även Ungdomsstyrelsen (2005:10) hävdar att antalet 

ungdomar som söker till högskolor och universitet ökar när arbetslösheten stiger. Stojanovic 

(2001) hävdar dock att utbildning inte längre är någon garanti för arbete.  
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Etableringsmöjligheterna för ungdomar på 2000-talets arbetsmarknad har blivit sämre, då den 

i hög grad påverkas av de förändrade samhällsvillkoren med fallande sysselsättning samt 

svårigheten att konkurrera om de befintliga jobben (SOU 2001:79). År 1990 var 

etableringsåldern 20 år hos ungdomarna . Motsvarande siffra för år 2000 var 26 år, vilket 

pekar på en kraftig ökning. Det finns även vissa könsskillnader som visar på att kvinnornas 

etableringsmöjligheter på arbetsmarknaden har förskjutits i större utsträckning än vad 

männens har gjort (Ungdomsstyrelsens skrifter, 2005:10). Enligt Ungdomsstyrelsen (1998) 

har även ökade flexibilitetskrav, osäkra anställningsformer och arbetsmarknadens allt högre 

krav på kompetens inom alla sektorer försvårat för ungdomar att slå sig in på 

arbetsmarknaden. Även Stojanovic (2001) har uppmärksammat att flexibilitet och risktagande 

har blivit allt mer centralt för ungdomar i samhället. Ungdomsstyrelsen menar även att den 

yngre arbetskraften i dag har det kämpigt med att skaffa sig extrajobb, då arbetstillfällena 

minskat och söktrycket ökat i en allt mera osäker arbetsmarknad (Ungdomsstyrelsen, 1998).  

Ungdomars möjligheter att bilda familj och skaffa sig egen bostad har också försvårats till 

följd av arbetslöshetssituationen i samhället, vilket i sin tur också medför en försenad 

självständighet hos ungdomarna (Ungdomsstyrelsen, 1998). Hammarström menar att 

ungdomar kan få problem när de tvingas att bo kvar i föräldrahemmet längre än vad de själva 

vill. Detta kan då medföra ansträngda relationer i familjen samt att föräldrarna kan ha svårt att 

ge det stöd, både emotionellt och materiellt, som ungdomen behöver (Hammarström, 1996). 

Janlert (1993) hävdar att etableringssvårigheterna för ungdomar på arbetsmarknaden inte 

enbart medför en otrygg ekonomisk situation utan även en osäker framtid som gör det svårt 

att klara av ett eget boende och hushåll. Ungdomsstyrelsen (1998) sammanfattar detta med att 

den kraftigt ökade arbetslösheten samt arbetsmarknadens allt högre krav på kompetens inom 

alla sektorer, har resulterat i ett ökat ekonomiskt beroende bland ungdomar, något som i sin 

tur fört med sig att ungdomarna tvingas att skjuta upp sin entré som självförsörjande 

samhällsmedborgare (Ungdomsstyrelsen, 1998). Ungefär hälften av landets ungdomar mellan 

18 och 23 år bodde fortfarande hemma hos sina föräldrar år 2003 (Ungdomsstyrelsens 

skrifter, 2005:10). 

För hela år 2009 var 25 procent av ungdomarna mellan 15- 24 år arbetslösa, en ökning med 

4,8 procentenheter från år 2008. I mars 2010 var arbetslösheten bland ungdomar 28,1 procent 

enligt SCB (SCB, 2010) . Minskade möjligheter för ungdomar att komma in på 

arbetsmarknaden kan få allvarliga konsekvenser på många olika plan exempelvis kan 

ungdomarna få sociala och psykologiska problem (Janlert, 1993).  
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3.4 Definitioner 

I vår studie, där vi valt att undersöka arbetslösa ungdomar, finner man två grundläggande 

begrepp som kan definieras på olika sätt. Dessa begrepp är ”ungdom” och ”arbetslös”. Vi 

kommer nedan att presentera några av de olika definitioner som vi funnit i litteraturen. 

Slutligen presenterar vi våra egna definitioner av dessa begrepp samt motivering av varför vi 

valt att använda oss av dem. 

Ungdom 

Enligt Rantakeisu et al. (1996) finns det fem dimensioner som kan urskiljas när man försöker 

avgränsa ungdomsbegreppet och ungdomstiden. Livsfas är den första avgränsningen för att 

betrakta ungdomstiden. De skriver att ”det innebär att ungdomar varken är barn eller vuxna. 

Vad som uppfattas som ungdom beror på vad som uppfattas som barndom och vuxenhet” (s. 

12).  Den andra avgränsningen som kan göras är den biologisk-fysiologiska och där termen 

pubertet är central. Puberteten brukar användas för att beteckna den kroppsliga utvecklingen. 

En förskjutning har skett från förr då könsmognaden idag infaller i yngre åldrar. Den tredje 

avgränsningen är den psykiska för att förstå begreppet ungdom och ungdomstid. Genom 

dagens svårigheter för ungdomar att få arbete och genom en allt längre utbildningstid fördröjs 

ungdomars psykosociala identitetsutveckling. Detta kan medföra att man som ungdom har 

svårt att frigöra sig från sina föräldrar. En fjärde avgränsning som görs är den sociala. Förr så 

markerade till exempel klassiska ceremonier som konfirmation eller studenten en övergång 

mellan olika stadier i livet. I dagens samhälle saknas det tydliga skiljelinjer mellan att vara 

ung eller vuxen. Slutligen finns det en femte avgränsning som är den kulturella. Även här har 

det skett en förskjutning från förr då man tidigare genom till exempel klädsel kunde markera 

att man hade passerat gränsen från ung till vuxen. Idag finns inte dessa symboler som visar att 

man har uppnått vuxen status, då man idag som ”vuxen” kan klä sig ungdomligt och en 

”ungdom” kan klä sig som en vuxen genom att till exempel bära hatt och slips (Rantakeisu et 

al. 1996).   

Enligt SCB:s statistiska mätningar av Sveriges arbetslöshet så definieras begreppet ungdom 

som en person mellan 15-24 år (SCB, 2010). SCB likställer därmed en elev/student som letar 

efter extraknäck med en ungdom som är arbetslös på heltid (SCB, 2009b).  
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Vår definition av begreppet ungdom 

I vår studie har vi valt att definiera en ungdom som en person mellan 20-25 år. Vårt val av 

ålderskategori motiverar vi genom att vi vill att ungdomarna ska ha haft möjlighet att kunnat 

gå ut en gymnasieutbildning samt att de hunnit vara arbetslösa en tid efter avslutad utbildning 

och därmed hunnit uppleva hur det är att vara arbetslös. 

Arbetslös 

SCB:s uppgifter utgör Sveriges officiella arbetslöshetsstatistik (Rantakeisu et al. 1996). Enligt 

SCB innebär begreppet arbetslös att man har sökt arbete de senaste fyra veckorna, att man kan 

ta ett arbete eller avvaktar ett arbete som börjar inom tre månader (2009b). De använder 

begreppet referensvecka som den vecka då de utför sina arbetslöshetsmätningar. SCB 

presenterar vilka grupper som räknas som arbetslösa; ”Personer som var utan arbete under 

referensveckan men som sökt arbete under de senaste fyra veckorna (referensveckan och tre 

veckor bakåt) och kunde arbeta referensveckan eller börja inom 14 dagar från referensveckans 

slut. Arbetslösa omfattar även personer som har fått ett arbete som börjar inom tre månader, 

förutsatt att de skulle ha kunnat arbeta referensveckan eller börja inom 14 dagar från 

referensveckans slut” (SCB, 2009c).  

Olofsson och Wadensjö (2005) beskriver tre villkor som ska vara uppfyllda för att en person 

ska räknas som arbetslös enligt den internationella arbetsorganisationen. Det första villkoret 

innebär att personen inte ska ha något arbete. När man mäter arbetslösheten så används ofta 

en vecka (referensveckan) som mätperiod och en person som har arbetat minst en timme 

under denna vecka räknas inte som arbetslös. Som ett andra villkor ska personen också söka 

arbete. Det tredje villkoret innebär att personen ska kunna ta ett arbete och kunna arbeta, 

personer som exempelvis är långtidssjukskrivna räknas alltså inte som arbetslösa (Olofsson & 

Wadensjö, 2005).  

Vår definition av begreppet arbetslös 

Med arbetslös menar vi i vår studie att individen själv betraktar sig som arbetslös samt att 

han/hon aktivt söker ett arbete. Vi uppfattar ungdomar som arbetslösa även om de har en 

tillfällig sysselsättning, som till exempel ett timvikariat eller studier. Dock får 

sysselsättningen inte vara av allt för omfattande karaktär. För att betraktas som arbetslös ska 

ungdomen också se sig själv som arbetslös samt vara villig att prioritera ett mer omfattande 

arbete framför sin nuvarande sysselsättning. Vi har i vår studie valt att informanterna ska ha 
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varit arbetslösa i minst tre månader på grund av att de ska ha hunnit känna efter hur det är att 

vara arbetslös och genom det kunna förmedla deras egna upplevelser av arbetslösheten. Vi har 

även uppmärksammat att bland annat Axelsson & Ejlertsson (2002) har använt denna 

tidsgräns i sin studie kring arbetslösa ungdomar. 

 

3.5 Tidigare forskning om arbetslöshet 

Vid vår litteraturgenomgång har vi främst fokuserat på den forskning som berör de sociala 

och psykologiska konsekvenserna av arbetslöshet. Vi har uppmärksammat att mycket av den 

befintliga arbetslöshetsforskningen har berört just arbetslöshetens effekter på hälsan. Bland 

annat Hammarström och Janlert har studerat detta när de genomförde en longitudinell studie 

vars syfte var att studera sociala och hälsomässiga konsekvenser av ungdomsarbetslöshet. 

1083 elever från årskurs nio i Luleå undersöktes och följdes sedan upp efter två respektive 

fem år (Hammarström, 1996). Ungdomarna delades in i grupper beroende av var de varit 

verksamma den mesta tiden under femårsperioden. Ett antal ungdomar var inte arbetslösa och 

var då antingen i arbete, i heltidsstudier eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De 

resterande var arbetslösa och denna grupp delades in i olika grupper beroende av hur länge de 

varit arbetslösa. Både enkäter och intervjuer genomfördes i studien och de olika grupperna 

jämfördes. Analysen av resultaten har bland annat visat att de ungdomar som hade mer 

psykiska problem under sin skoltid också hade en ökad risk för att bli arbetslösa. Studien 

visade också att en allt längre tid i arbetslöshet mellan intervjutillfällena innebar en ökad risk 

för nervösa besvär och depressionssymptom (Hammarström & Janlert, 1997) Med nervösa 

besvär menas rastlöshet, stress, oro, nervositet och ångest och med depressiva besvär menas 

nedstämdhet, passivitet, trötthet, underlägsenhetskänslor och sömnbesvär (Hammarström, 

1996).  

Även Axelsson och Ejlertsson (2002) har funnit ett samband mellan arbetslösa ungdomar och 

ett sämre mentalt hälsotillstånd. De hävdar att arbetslösa ungdomar uppvisade en sämre 

mental hälsa än de som arbetar eller studerar och hade alltså fler mentala hälsosymtom i 

jämförelse med de som arbetade eller studerade. Något som i studien framkom som speciellt 

viktigt för arbetslösa ungdomar och deras mentala hälsa var graden av stödet de fick från sina 

föräldrar. Ungdomarnas sociala stöd var alltså starkt relaterad till nivån av deras mentala 
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hälsa. De som rapporterat både dåligt föräldrastöd och dessutom låg självkänsla framstod som 

en särskilt sårbar grupp (Axelsson & Ejlertsson, 2002).  

Det har även visat sig i flera studier att arbetslösa ungdomar ofta upplever att andra ser ner på 

dem på grund av att de är arbetslösa. Bland annat Rantakeisu, Starrin och Hagquist (1997) har 

undersökt detta när de studerade arbetslösa ungdomar mellan 16-25 år. Resultaten från 

enkätundersökningen visar att det är relativt vanligt att arbetslösa ungdomar upplever sig 

nedvärderade av andra på grund av att de är arbetslösa och forskarna har även kommit fram 

till att långtidsarbetslösa upplever med skamgörande erfarenheter än de som inte varit 

arbetslösa lika länge. Vanliga upplevelser hos informanterna är att de upplever att andra anser 

att de är lata på grund av att de är arbetslösa, att andra är irriterade på dem och att 

omgivningen ser dem som mindre kompetenta för att de är utan arbete. Forskarna har även 

funnit att hälsotillståndet är relaterat till graden av skamgörande erfarenheter (Rantakeisu, 

Starrin och Hagquist, 1997). 

Som arbetslös ungdom kan man även uppleva en skam och ett beroendeskap förknippat med 

sin arbetslöshet. Jönsson (2003:1) har genomfört en kvalitativ explorativ studie där han har 

försökt lyfta fram arbetslösas berättelser genom kvalitativa intervjuer med 26 

långtidsarbetslösa män och kvinnor i olika åldrar. Flera av de intervjuade har upprepat olika 

skammarkörer i deras berättelser, då ord som värdelös, nolla, lat och socialfall har förekommit 

under intervjuerna. Jönsson hävdar att arbetslöshet påverkar självbilden och tär på en individs 

självförtroende. Hans intervjupersoner uttryckte även en oro eller rädsla för att förlora sin A-

kassa och på så sätt inte kunna klara sig själv och därmed bli hänvisade till socialbidrag. De 

intervjupersoner som redan erhöll socialbidrag uttryckte tydligt att de skäms och inte vill vara 

beroende av socialtjänsten. Jönsson tolkar det som att informanterna vill vara fria från att leva 

på bidrag och att de upplever det som skamligt att vara beroende av de sociala myndigheterna 

(Jönsson 2003:1). Även Angelin (2009), som har genomfört intervjuer med arbetslösa unga 

vuxna mellan 26-30 år, har uppmärksammat den beroendeställning som man i många fall 

upplever som socialbidragstagare och som betonats i intervjuerna. Flera intervjupersoner har 

framhävt att de uppfattar socialtjänsten som ”en maktutövande organisation till vilken man 

står i en beroendeställning” (Angelin, 2009 s. 162). 

En modell har tagits fram av Rantakeisu, Starrin och Hagquist (1999) där de har studerat 

faktorerna ekonomisk påfrestning och skamgörande erfarenheter och hur kombinationen av 

dessa kan leda till olika grad av ohälsa. Genom sina resultat har forskarna kunnat ge stöd åt 
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antagandet att olika grad av ekonomisk påfrestning och skamgörande erfarenheter har 

betydelse för att förstå varierande sociala och hälsomässiga konsekvenser av arbetslöshet. En 

teoretisk modell har tagits fram som baseras på ekonomiska förhållanden och sociala band. 

Modellen antar att mer skamfyllda sociala band och samtidigt mindre ekonomiska resurser 

ökar risken för ohälsa och sociala problem. Det omvända förhållandet, som innebär sociala 

band som är mer präglade av stolthet och samtidigt mer ekonomiska resurser, ökar 

sannolikheten för en god hälsa och ett socialt välbefinnande (Rantakeisu et al. 1999) 

Allt fler arbetslösa ungdomar tvingas att söka bidrag för att klara sin försörjning. Bland annat 

Salonen har analyserat ungdomars försörjningsmönster på 1990-talet med fokus utifrån 

ungdomar som har svårigheter att klara av sin egen försörjning. I huvudsak så kom 

ungdomars erfarenheter av socialbidrag och arbetslöshet att stå i förgrunden av hans studie då 

han ansåg dessa vara två av de faktorer som utgjorde tydliga indikatorer på ungdomars 

problem att klara vägen in i vuxenlivet. Studien visar på att en förskjutning skett ner i åldrarna 

när det gäller just socialbidragstagande. Så många som 280 000 ungdomar mellan 18 och 24 

år har någon gång under åren 1990- 1997 beviljats socialbidrag och under 1997 erhöll 

närmare var femte ungdom mellan 18 och 24 år socialbidrag. Dubbelt så hög andel än den 

vuxna befolkningen vid samma tidpunkt (Salonen, 2000). 

Angelin (2009) har i sin avhandling studerat unga vuxna mellan 26-30 år som alltsedan 1990-

talet varit långtidsarbetslösa och som haft ett stort behov av offentligt försörjningsstöd. 

Resultaten visar att över 90 procent av intervjupersonerna upplever en oro för sin ekonomi. 

De beskriver denna oro som en utmattande process som tar mycket kraft. Angelin beskriver 

även en stress som många av hennes intervjupersoner upplever på grund av låga inkomster. 

Intervjupersonerna beskriver också ett socialt utanförskap på grund av den begränsade 

ekonomin, då många aktiviteter kräver ekonomiska resurser. Den ständiga bristen på pengar 

visade sig påverka flera olika delar av informanternas liv, bland annat beroendet av andra 

samt en social isolering (Angelin 2009).  

Furlong och Cartmel (2001) har i sin komparativa studie av 8,654 18-24 åringar, kunnat 

påvisa att höga siffror av ungdomsarbetslöshet i ett land inte nödvändigtvis behöver leda till 

ekonomisk eller social exklusion som man tidigare trott. Hans studie omfattade länderna 

Skottland, Island, Norge, Finland, Sverige och Danmark. I Skottland där 

ungdomsarbetslösheten inte var speciellt hög visade det sig att ungdomarna tenderade att må 

allra sämst på grund av sin arbetslöshetssituation och lida allra mest av sina erfarenheter av att 
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vara arbetslösa, medan Finland med en mycket hög arbetslöshet bland ungdomar inte 

påvisade dessa tendenser alls i samma utsträckning. Höga arbetslöshetsersättningar visade sig 

bidra till att ungdomarna inte upplever arbetslösheten lika negativt. Något som också 

påverkade arbetslöshetssituationen positivt hos ungdomarna i denna studie var bland annat att 

sociala aktiviteter visade sig reducera upplevelser av social exklusion (Furlong & Cartmel, 

2001). 

 

4. METOD OCH METODDISKUSSION 

Vi har haft många fördelar genom att vi varit två författare till denna studie. Ett mer 

omfattande arbete har kunnat göras, fler intervjuer har kunnat genomföras samt har vi kunnat 

dra nytta av varandras idéer och haft stöd av varandra under arbetets gång. Vi ansvarar var 

och en för våra enskilda intervjuer, våra porträtt av intervjupersonerna samt den analys som 

gjorts av dem.  

4.1 Vetenskaplig utgångspunkt och val av metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie eftersom vårt syfte med undersökningen är att studera 

ungdomars upplevelser av arbetslöshet. Vi vill genom vår undersökning få fram ungdomars 

upplevelser av fenomenet, sett ur deras perspektiv. Detta kan enligt Bryman (1997) liknas vid 

att man ser saker och ting genom informanternas ögon, något som han också benämner som 

det mest grundläggande draget i den kvalitativa forskningen. Vi har därför ansett den 

kvalitativa metoden som mest lämplig för att besvara vårt syfte och de frågor vi har med vår 

undersökning. Intervju som metod är väldigt lämpad för den kvalitativa forskningen då man 

som forskare är intresserad av att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld (Kvale, 

1997). Vi vill med denna studie få en ökad förståelse av hur arbetslösa ungdomar upplever sin 

situation och därför har vi valt att göra kvalitativa intervjuer. Vi anser att vi med intervju som 

datainsamlingsmetod bäst har kunnat få rika beskrivningar av ungdomarnas livsvärldar.           

4.2 Urvalsprocedur och bortfall 

I vår studie har vi valt att intervjua 10 arbetslösa ungdomar mellan 20-25 år och som har varit 

arbetslösa i minst tre månader. För att få tag på informanter kontaktade vi fyra av de 

närliggande arbetsförmedlingarna i Skåne och Blekinge via mail. I mailet presenterade vi vår 

studie och frågade om de ville hjälpa oss med att få tag på informanter. Vår tanke var att 
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arbetsförmedlingen skulle tillfråga ungdomar om de fick lämna ut deras namn och 

kontaktuppgifter till oss för att vi sedan skulle kunna ta kontakt med dem. I mailet så bifogade 

vi även ett anslag som vi bad arbetsförmedlingarna att sätta upp på lämpligt ställe i deras 

lokaler. I anslaget beskrev vi vilka vi var och vad vår undersökning skulle handla om (se 

bilaga 1). Intresserade arbetslösa ungdomar kunde sedan välja att ta kontakt med oss om de 

ville delta, det var dock ingen som hörde av sig. Två arbetsförmedlingar besvarade vårt mail 

men endast den ena kunde hjälpa oss med att tillfråga ungdomar. Den andra 

arbetsförmedlingen hänvisade till sekretessen. En handläggare från den arbetsförmedling som 

ville hjälpa oss skickade namn och kontaktuppgifter på åtta ungdomar som han varit i kontakt 

med. Vi ringde sedan dessa ungdomar för att höra om de var intresserade av att delta. Sex 

ungdomar var intresserade av att delta och vi bestämde tid och plats för intervju. En ville 

fundera, men hörde aldrig av sig och en tackade nej direkt. Vi fortsatte att söka efter fler 

informanter genom att tillfråga bekanta om de hade någon i sin bekantskapskrets som var 

arbetslös. Genom detta lyckades vi få tag på ytterligare fyra informanter till vår undersökning.  

Tre av de ungdomar som vi fick tag på via arbetsförmedlingen hörde av sig innan intervjun 

skulle äga rum och ville avboka sin tid. Ännu en informant från arbetsförmedlingen dök 

aldrig upp vid intervjutillfället. Eftersom att vi nu fattades informanter fick vi påbörja vår 

sökning på nytt. Då ”Facebook” är en ny social arena på internet för många ungdomar testade 

vi att annonsera efter informanter där. Informationen var liknande som på anslaget. En 

ungdom hörde av sig men när vi sedan tog kontakt med henne så fick vi inget ytterligare svar 

och vi tolkade detta som att hon inte ville delta. Vi var även i kontakt med en arbetskonsulent 

som skulle försöka få tag på intresserade ungdomar som hon kommer i kontakt med genom 

sitt jobb. Då vi inte hörde något från henne och tiden började bli knapp så fick vi genom vår 

egen bekantskapskrets tag på tre informanter. Dock undvek vi att tillfråga de arbetslösa 

ungdomar som vi känner väl eftersom vi inte visste om detta skulle påverka resultaten 

negativt. Genom familj och vänner kom vi i kontakt med arbetslösa ungdomar som vi känner 

”ytligt” men dock inte har någon nära relation till. Vi fick även två namn av en av de 

intervjuade ungdomarna (från arbetsförmedlingen). Dessa kontaktades och båda ville delta. 

En av dem valde senare att hoppa av.  

När det gäller avhoppen av flera informanter, tror vi att det kan bero på att vår studie berör ett 

känsligt ämne som alla kanske inte känner sig bekväma i att berätta om. Vi märkte även att de 

avhopp som skedde var främst ungdomar som vi fått tag på via arbetsförmedlingen. En av 
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dem hade vi fått tag på via en informant. En orsak till avhoppen kan vara att ingen av de 

ungdomar som hoppade av visste vilka vi var, något som de kan ha upplevt som obehagligt.  

4.3 Intervjuguide  

Vi skickade vårt informationsbrev samt vår intervjuguide till informanterna några dagar före 

intervjuerna, för att de skulle kunna ha möjlighet att fundera kring de områden vi tänkt beröra 

under intervjun. Genom vår litteraturgenomgång inom ämnet fann vi några centrala områden 

som ofta förknippas med hur man kan uppleva arbetslöshet. Vi utgick från dessa 

temaområden vid våra intervjuer men var även öppna för nya områden som dök upp genom 

informanternas utsagor. Vi ställde även frågor kring deras nuvarande situation och om deras 

planer inför den närmsta tiden (för närmare beskrivning av frågor och temaområden se bilaga 

3). Vi valde att börja vår intervju med att ställa en öppen och konkret fråga där de fick berätta 

fritt om sig själva och där vi sedan kunde ställa följdfrågor. Detta ansåg vi vara ett bra sätt för 

att öppna upp intervjusituationen och lära känna personen. Kvale hävdar att 

livsvärldsintervjuer kan beskrivas som att man börjar med en inledande fråga om en konkret 

situation och där sedan intervjuaren kan ställa följdfrågor till det svar intervjupersonen ger 

(Kvale, 1997). Detta leder ofta till spontana berättelser enligt Kvale (1997), vilket även vi 

upplevde under våra intervjuer. Intervjuguiden användes endast som ett stöd under intervjun, 

ordningsföljden på frågorna var inte det centrala utan det viktiga var att följa upp det som 

informanterna berättade om. Därför kan man säga att vi använde oss av en halvstrukturerad 

intervjuguide (Kvale, 1997). 

Att skicka ut intervjuguiden i förväg kan ha både för- och nackdelar. En av fördelarna kan 

vara att informanterna hinner fundera lite kring de temaområden vi tänkt ta upp. Flera 

informanter berättade efter intervjuerna att de tyckte att frågorna var intressanta och att de inte 

alltid själva hade funderat över dem. Vi tror att detta på så sätt kan ha gett oss rikare svar från 

informanterna. Som vi nämnde ovan valde flera informanter att avboka sina intervjuer och vi 

har även funderat på om detta kan ha varit en konsekvens av att vi valde att skicka ut guiden i 

förväg, då de kan ha blivit nervösa inför de områden vi tänkt ta upp.  
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4.4 Intervjusituationen  

Då vi är två studenter som genomfört denna studie har vi valt att göra enskilda intervjuer med 

våra informanter. Vi gjorde fem intervjuer var. Anna har genomfört intervjuerna med 

”Jonna”, ”Jonas”, ”Sara”, ”Emil” och ”Pontus”. Jessica har genomfört intervjuerna med 

”Petter”, ”Felicia”, ”Hans”, ”Stina” och ”Klas”. Ur en etisk synvinkel anser vi att detta är att 

föredra eftersom att informanterna annars kan uppleva intervjusituationen som ett ojämnt 

maktförhållande. Vi valde att göra våra intervjuer på lite olika ställen beroende på var våra 

informanter var bosatta, detta för att underlätta för dem. Intervjuerna ägde rum på bibliotek 

där vi bokade avskilda rum, på fik samt i en föreningslokal. För att göra intervjusituationen 

trevligare och mer avslappnad bjöd på fika, något som verkade uppskattas. Innan vi påbörjade 

intervjun så frågade vi om de hade läst igenom informationsbrevet som vi skickat samt om de 

hade några frågor kring studien. Intervjuerna spelades in efter medgivande från 

informanterna, detta för att underlätta vid intervjun samt med det fortsatta arbetet med 

materialet (Kvale, 1997). Vi fick dock tekniska problem vid två av intervjuerna vilket 

resulterade i misslyckade ljudupptagningar.  Våra intervjuer varade allt mellan 30 till 70 

minuter. Efter genomförd intervju tackade vi för att de velat delta och sa att de gärna fick höra 

av sig om de hade några frågor.  

4.5 Databearbetning 

Efter våra genomförda intervjuer så skrev vi ner dem så ordagrant som möjligt. När vi var 

färdiga så skrev vi ut intervjuerna och läste igenom dessa för att få en helhet av ungdomarnas 

upplevelser. Vi läste igenom materialet ett flertal gånger och försökte fokusera på de 

upplevelser som var centrala för varje person. Vid genomläsningen försökte vi markera olika 

centrala upplevelser i texterna. Det visade sig att upplevelserna ofta hängde samman med 

varandra och vi försökte därför att finna länkar mellan dem. Ett exempel på detta var att en 

ansträngd ekonomisk situation inte bara påverkade en begränsad konsumtion utan även flera 

andra delar utav intervjupersonernas liv, som till exempel hälsan. Vi försökte att 

uppmärksamma vad det fanns för likheter och skillnader i intervjupersonernas utsagor och vi 

jämförde sedan med varandra. Vår analysprocess kan liknas vid den som Neuman presenterar, 

där han skiljer mellan tre olika kodningssteg; den öppna (genomläsning av materialet), den 

axiella (finna länkar mellan begrepp och ställa frågor till materialet) samt den selektiva 

kodningen (letar efter fall som illustrerar olika teman), men gränserna dem emellan är dock 

flytande. Denna kodningsprocess används ofta inom den kvalitativa metoden (Svenning, 
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2000). Inför vår resultatbeskrivning diskuterade vi med varandra samt läste igenom varandras 

intervjuer och kom med kommentarer. Vi påbörjade sedan vår resultatbeskrivning var för sig 

genom att göra porträtt av varje intervjuperson. Vi valde att göra porträtt för att läsaren ska 

kunna lära känna intervjupersonerna samt för att lyfta fram deras olika upplevelser. Resultaten 

har varvats med citat som styrker våra påståenden. De teoretiska perspektiven har valts efter 

datainsamlingen och vi har utgått ifrån dessa i vårt fortsatta analysarbete.  

4.6 Etiskt förhållningssätt 

Vi har under hela vår studies gång beaktat de fyra etiska grundkraven; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi informerade våra 

intervjupersoner om undersökningens generella syfte, hur den i stort är upplagd samt vad som 

förväntas av dem vid deltagandet. Kvale (1997) menar att informerat samtycke även innebär 

att intervjupersonerna frivilligt deltar i undersökningen och att de när som helst kan dra sig ur. 

Denna information förmedlade vi både muntligt vid intervjutillfällena samt skriftligt i vårt 

informationsbrev (se bilaga 2). I informationsbrevet skrev vi även att vi endast kommer att 

använda materialet för vår undersökning och att vi efter godkänd uppsats ska förstöra det. 

Under intervjusituationen fick informanterna även skriva på ett skriftligt samtyckte till att de 

vill delta i vår undersökning. Då vi har valt ett ämne som för många kan kännas privat och i 

många avseenden även känsligt att prata om, informerade vi våra informanter om att de kunde 

hoppa över de frågor som kändes jobbiga att svara på. Det var dock ingen som kände på detta 

sätt och alla våra frågor besvarades. Konfidentialiteten beaktade vi genom att ändra 

intervjupersonernas namn, inte benämna deras hemort, och identifierande drag, för att man 

inte skulle kunna känna igen någon i berättelserna. Detta är ett viktigt inslag vid redovisning 

av intervjuer enligt Kvale (1997). Det inspelade materialet förvarades oåtkomligt för andra 

och endast vi författare hade tillgång till det och detta var våra informanter väl införstådda 

med. Vi valde att inte göra några intervjuer i hemmiljö då det kan uppfattas som ett intrång i 

informanternas privata sfär. Risken av att undersökningspersonen ska lida skada av studien, 

ska alltid vara så liten som möjligt. Men då alla undersökningar innebär ett visst risktagande, 

så var vi noga med att överväga riskerna mot de potentiella fördelarna av undersökningen 

innan vi påbörjade den. Vi var även medvetna om att ”forskarrollen” kräver vissa speciella 

kvaliteter som man som en god forskare bör besitta. Enligt Kvale (1997) bör man som 

forskare ha en känslighet att identifiera en etisk fråga samt ansvar att handla på ett lämpligt 

sätt vid sådana frågor. Därför krävs kunskaper för att inte hamna i etiska dilemman under 
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forskningens olika skeden och detta är något som vi försökt att ha i åtanke trots vår ringa 

erfarenheter.   

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Kvale (1997) hävdar att validitet ofta beskrivs som sanningen och riktigheten i ett yttrande. 

Men det handlar även om i vilken utsträckning en metod undersöker vad den är avsedd att 

undersöka samt om forskarens observationer speglar de fenomen som han/hon undersöker 

(Pervin, 1984). Kvale (1997) menar också att en forskare under hela sin kunskapsproduktion 

bör kvalitetskontrollera sitt tillvägagångssätt. Vi anser att vi i flera avseenden har tagit hänsyn 

till validiteten under vår studies gång. Vid genomförandet av intervjuerna har vi ständigt 

kontrollerat våra tolkningar av informanternas utsagor genom att fråga intervjupersonerna om 

vi uppfattat det som de sagt på ett korrekt sätt. Efter genomförda intervjuer har vi försökt att 

så ordagrant som möjligt skriva ut intervjuerna för att få dem så sanningsenliga som möjligt. 

Som tidigare nämnt råkade vi båda vid ett varsitt intervjutillfälle ut för problem med tekniken, 

då ljudet inte hade tagits upp fullt ut. Vi tog då kontakt med de två informanter som det gällde 

för att få deras godkännande av våra tolkningar som vi gjort av intervjuerna, något som vi 

anser som viktigt för validiteten av intervjuutskrifterna. Att som forskare även förmedla en 

noggrann beskrivning av genomförandet av en studie hör till validiteten. Under studiens gång 

har vi fört en varsin dagbok över viktiga händelser samt idéer under studiens gång. Detta för 

att på ett så noga sätt som möjligt kunna beskriva vårt tillvägagångssätt så att läsarna kan följa 

studiens gång och avgöra om vi på ett riktigt och etiskt sätt genomfört den. Under resultat och 

analysarbetet har vi även diskuterat och hjälpts åt när det gäller tolkningen av informanternas 

berättelser. Även detta tycker vi hör till validiteten i vår studie, då vi varit noga med hur vi 

gjort våra tolkningar av informanternas utsagor.  

Svenning hävdar att med begreppet reliabilitet menas att resultaten ska vara tillförlitliga. Två 

studier med samma syfte och metoder ska kunna ge samma resultat (Svenning, 2000). Dock 

anser vi att detta inte gäller för vår studie, då vi undersökt upplevelser av ett fenomen, något 

som ofta beskrivs på olika sätt från individ till individ. Kraven på reliabilitet är mycket lägre i 

den kvalitativa forskningen än i den kvantitativa, då den kvalitativa inte vill kunna 

generalisera utan endast exemplifiera (Svenning, 2000). Med denna studie vill vi få en ökad 

förståelse för hur man som ungdom upplever sin situation av att vara arbetslös, vårt syfte är 

inte att generalisera resultaten till att gälla alla arbetslösa ungdomar utan endast få en 

förståelse för den grupp vi valt att studera.  
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Vi har funderat kring om vår studie kan ha påverkats negativt av att vi valde att intervjua 

några ungdomar från vår egen bekantskapskrets, dock kände vi dem endast ”ytligt” genom 

gemensamma vänner etc. Vi har därmed diskuterat och jämfört de intervjuer som gjorts med 

”bekanta” respektive med de som vi inte kände alls och kommit fram till att det inte är någon 

större skillnad på dem. I vissa fall kan vi till och med känna att intervjuerna med de bekanta 

gav rikare och mer öppna svar.      

 

5. TEORETISKA PERSPEKTIV 

Rantakeisu (2002b) hävdar att arbetslöshetsforskningen teoretiskt sett är ett relativt outvecklat 

område. Det finns mycket forskning kring arbetslöshet men dock inte så mycket utvecklade 

teorier. I vår litteraturgenomgång har vi dock funnit två relevanta teorier för vår studie som 

berör upplevelser av arbetslöshet, arbetslöshetens konsekvenser samt vad man går miste om 

som arbetslös. Eftersom vi har valt att arbeta induktivt har vi inte haft någon teoretisk 

utgångspunkt från början av vår studie utan istället försökt att hitta lämpliga teorier utefter 

vad som framkommit i informanternas utsagor. Att använda två teorier för att förstå 

ungdomsarbetslöshet ser vi som en fördel då vi kan betrakta fenomenet ur två olika 

synvinklar.  

Vi anser att Jahodas teori är relevant då många av våra informanter har poängterat att de 

upplevt att de gått miste om flera av de viktiga latenta funktioner som ett arbete ger. Även 

Nordensmarks PEN-modell känns särskilt relevant för vår studie då våra informanter upplevt 

olika grad av psykosocialt och ekonomiskt behov av ett arbete.  

5.1 Jahodas deprivationsteori 

Den första teorin som vi tänkte presentera är Marie Jahodas deprivationsteori som är en av de 

mest kända och använda inom arbetslöshetsforskningen. Hon benämns ofta som 

arbetslöshetens ”grand old lady”. Jahodas teori behandlar socialpsykologiska konsekvenser av 

arbetslöshet och hon betonar därmed arbetets betydelse för människan (Rantakeisu et al. 

1996). Jahoda hävdar att arbetet inte bara fyller en ekonomisk funktion, det som hon kallar för 

den manifesta, utan även fem viktigare latenta funktioner (Jahoda, 1982): 



23 
 

Strukturer åt vår vakna tid: Jahoda menar att arbetet ger människan en struktur i vardagen. 

Hon ser arbetet som en social institution som skapar en tidsstruktur för människan. Innan 

ungdomen träder in i arbetslivet har han/hon fått en tidsstruktur genom skolsystemet. Jahoda 

menar att en individ redan som barn, genom skola och familj, har lärt sig att vara punktlig 

samt fått ett behov av att fylla dagarna med planerade aktiviteter. När individen sedan förlorar 

ett arbete så menar Jahoda att han/hon lätt tappar tidsstrukturen och genom det upplever en 

psykologisk börda. Som arbetslös blir dagarna lätt långa när det inte finns någonting som 

måste göras, och individen kan uppleva sin situation som tråkig och meningslös. Jahoda 

hävdar att fritidsaktiviteter kan vara ett komplement till ett arbete men att det aldrig ersätta 

det.  

Erfarenheter och kontakter med människor utanför den egna familjen: Det är på arbetsplatsen 

som individen har de flesta av sina kontakter utanför familjen. När individen förlorar sitt 

arbete går han/hon miste om dessa. Jahoda menar även att avsaknaden av ett arbete ofta leder 

till att individen upplever skam och tvivel om sig själv. Om de flesta i individens omgivning 

arbetar så menar Jahoda att det kan leda till att man blir tillbakadragen och hellre umgås med 

enbart familjen. Den arbetslösa väljer då att ha begränsade sociala kontakter med sin 

omgivning. Jahoda hävdar att både familjerelationer och relationer till ett kollektiv behövs för 

en människas välmående, det ena kan inte ersätta det andra. Familjerelationer är som regel 

mer emotionella till sin karaktär än vad andra sociala relationer är, till exempel de man har till 

arbetskamrater.  

Mål och avsikter förankrade i ett kollektiv: Lönearbetet bidrar till att individen deltar i 

kollektiva syften där alla strävar mot gemensamma mål.  

Status och identitet: Status och identitet har blivit allt mer viktigt i samhället och detta är 

något vi får genom arbetet hävdar Jahoda. Människor identifierar sig ofta med sitt arbete och 

olika arbeten har olika status i samhället.  

Regelbunden aktivitet: Jahoda menar att människor genom arbetet får regelbundna aktiviteter, 

något som är viktigt för en individ.  

Jahoda har kunnat ge stöd för denna teori genom att studera arbetslösas upplevelser under 

1930-talets depressionsår i den kända Marienthalstudien. En tysk by, vid namnet Marienthal, 

ligger till grund för denna studie. Ortens invånare drabbades hårt av arbetslöshet då en stor 

fabrik, där de flesta arbetade eller hade anknytning till, tvingades att lägga ner (Jahoda, 1982).  
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Jahoda menar att arbetet är psykologiskt viktigt för människan och betraktar arbetet som en 

social institution. Om man utestängs från ett arbete och därmed blir arbetslös så går man miste 

om de fem viktiga latenta funktionerna som arbetet ger. Med sin teori vill Jahoda förklara 

varför det är viktigt för människor att ha ett arbete. Hon menar att fritiden inte kan fylla alla 

dessa funktioner och att man mår bättre av att ha ett arbete med dåliga arbetsförhållanden än 

inget alls (Rantakeisu et al. 1996). 

 Jahoda har dock inte sluppit undan kritik. En kritik som framförts är att hon ser på individen 

som passiv och som beroende av sin omgivning något som bl.a. Fryer har invändningar mot. 

Han menar istället att individen är en aktiv och självständig aktör i sitt liv (Rantakeisu et al. 

1996). Ytterligare en kritik som förts mot Jahodas deprivationsteori är att den upplevs som 

oklar då hon till exempel inte angett i vilken grad individen bör utföra regelbunden aktivitet 

(O´Brien 1986).  

Rantakeisu har funderingar på om Jahodas teori kan tillämpas på ungdomar då de många 

gånger går direkt från skola till arbetslöshet och därmed inte hunnit ha ett arbete. Rantakeisu 

menar att Jahoda endast betonar de latenta funktioner som ett arbete ger människan och hon 

undrar då om man även får dessa genom skolan (Rantakeisu et al.1996).  

5.2 Nordenmarks PEN-modell 

Nordenmark har studerat arbetets psykosociala mening för människan. Genom hans olika 

studier har han tagit fram en modell som han benämner PEN-modellen (Psychological and 

Economic Need for Employment). Nordenmark skiljer mellan två centrala dimensioner som 

han menar att en människa får genom ett arbete. Den första dimensionen handlar om behovet 

av att ha en social identitet - en roll - i samhället. Nordenmark kallar denna dimension för det 

psykosociala behovet av arbete. Den andra dimensionen handlar om ett ekonomiskt behov av 

att ha ett arbete. Nordenmark hävdar att dessa två dimensioner kan förklara en stor del av 

variationen av mentalt välbefinnande hos arbetslösa individer. Han menar att om en arbetslös 

individ har en hög grad av psykosocialt och ekonomiskt behov av ett arbete, då borde ha svårt 

att tillfredsställa sina sociala behov något som gör att individen blir frustrerad och kan 

uppleva en försämrad nivå av mentalt välbefinnande. Om individen istället hittar sätt att 

tillfredsställa sina sociala behov på, både ekonomiskt och genom att finna en roll i samhället, 

så kan man förmoda att individen har ett förhållandevis bra mentalt välbefinnande 

(Nordenmark, 1999).  
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Nordenmark skiljer mellan fyra olika tillstånd av mentalt välbefinnande som den arbetslösa 

kan befinna sig i, beroende på hur starka/svaga ekonomiska respektive socialpsykologiska 

behov individen har. Han menar att om den arbetslösa till exempel har starka psykosociala 

behov kombinerat med starka ekonomiska behov så befinner individen sig i ett tillstånd av 

”förtvivlan”. Om individen istället har både svaga ekonomiska och psykosociala behov så 

befinner han/hon sig i något som han kallar för ”anpassning” (Nordenmark, 1999).  

 

    

Psykosociala 

behov 

 

       

   
              Svagt             Starkt 

   

  

 

    

  

    Svagt     Anpassning 

     

    Identitetskris 

   

  

  

     

Ekonomiska  

behov 

   

    

  

    Starkt      Ekonomisk      Förtvivlan 

   

     Deprivation 

     

        

Tillståndet ”anpassning” innebär att den arbetslöse både har svaga ekonomiska samt 

psykosociala behov. Nordenmark hävdar att individen då har anpassat sig till sin 

arbetslöshetssituation och är relativt nöjd med den. Den arbetslöse försöker hitta alternativa 

sätt för att finna en identitet än den genom arbete och även tillfredsställa de sociala behoven 

på annat sätt, till exempel genom att engagera sig i frivilligarbete och ha en partner som har 

en välbetald inkomst (Nordenmark 1999).  

Tillståndet ”identitetskris” kan uppstå när den arbetslösa har starka psykosociala behov men 

svaga ekonomiska. Den arbetslöse har då en tillfredsställande ekonomisk livssituation, till 

exempel genom att ha en välbetald partner, men har problem med att hitta en alternativ 

identitet till den roll som är relaterad till arbete (Nordenmark 1999). 

”Ekonomisk deprivation” är ett tillstånd som innebär att den arbetslösa är i stort behov av ett 

lönearbete för att uppnå en tillfredsställande levnadsnivå. Däremot är de psykosociala 

behoven svaga för individen (Nordenmark 1999).  
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Om man befinner sig i tillståndet ”förtvivlan” har man den tuffaste livssituationen av de fyra 

enligt Nordenmark. För den här kategorin av arbetslösa så är lönearbete centralt för att uppnå 

både psykosociala och ekonomiska behov. Nordenmark menar att lönearbete är väldigt viktigt 

i det svenska samhället just för att kunna bevara en social identitet samt kunna försörja sig. 

Enligt Nordenmark så tillhör många arbetslösa denna kategori (Nordenmark 1999).  

 

6. RESULTAT 

Vi har valt att presentera våra resultat i form av porträtt av varje person där vi har försökt att 

fånga det mest centrala från varje intervju och som bäst beskriver personernas olika 

upplevelser. Vi har ändrat personernas riktiga namn till påhittade för att bevara deras 

konfidentialitet.   

6.1 Intervju med Jonna  

Jonna är en tjej som bor i Blekinge och som fyller 21 år i år. Jonna är arbetslös sedan sju 

månader tillbaka, efter att ha varit iväg och jobbat ett år utomlands. Hon fick flytta hem till 

sin mamma när hon kom hem eftersom hon inte hade råd att ha en egen lägenhet. Jonnas 

föräldrar är skilda sedan många år tillbaka och hon har även en äldre syster. Jonna är inte 

inskriven på arbetsförmedlingen, när jag frågar hur det kommer sig så berättar hon att hon 

tycker att det känns som ett misslyckande att gå dit och hon berättar vidare; ”Jag vet inte, nej 

men det känns som att alla man pratar med som inte har jobb å du vet hänger på 

arbetsförmedlingen å såhär, det känns som att det är såhär lower class, eller jag vet inte, så 

jag har inte funderat på att gå dit, jag vet inte riktigt hur det fungerar heller så då har jag 

inte…” 

 

Jonna läser just nu en kurs på en högskola och hon berättar att detta var ett val som hon gjorde 

för att ha något att fördriva tiden med. Under tiden söker hon aktivt jobb och just nu är det 

viktigaste att få ett sommarjobb och tjäna ihop lite pengar till hösten. Jonna upplever den 

ekonomiska situationen som svår då hon endast har studiebidraget som inkomst. Den knappa 

inkomsten gör att Jonna får planera hur hon ska spendera sina pengar, hon får bland annat 

lägga undan pengar till tågkort och försöker även ta med sig matlåda istället för att köpa lunch 

i skolan. Jonna tycker att hon tappar lite av gemenskapen med vännerna på grund av den 

begränsade ekonomin; ”Det som jag tycker är tråkigt det är att man inte kan vara med på 
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allting som alla andra vill göra, när kompisar ska hitta på någonting eller man ska å åka och 

shoppa, eller bara som en sån sak att gå till gymmet, man har inte råd med gymkort, det är 

sånt jag tycker är tråkigt…” Jonna berättar att hon har barngrupper som hon tränar i 

gymnastik två gånger i veckan. Hon brukar också själv träna på sin fritid, ofta genom att ut 

och springa eller genom att gå och simma, aktiviteter som hon själv ser som budgetvänliga.  

Jonna upplever en stress och en oro över att inte få ett sommarjobb och därmed inte kunna 

spara pengar inför höstens planer att jobba utomlands igen. Hon beskriver denna stress som 

en panik inför hösten, eftersom att hennes kurs då också är avslutad och hon då inte kommer 

ha studiebidraget som inkomst; ”Nej det är väl mer såhär panik liksom, att vad ska jag göra 

om man inte får nåt jobb, för då kan man ju ännu mindre, för då har jag ju inga pengar alls, 

för då får jag ju inte bidraget heller, var man ska ta vägen liksom.” Oron och stressen inför 

hela situationen gör att Jonna inte kan sova ordentligt; ”jag försöker alltid trycka bort det, 

tänka på annat, eller bara, annars ligger man kanske vaken på nätterna å tänker på det eller 

kan inte sova ordentligt å man drömmer konstiga grejer för att man är stressad.”  

 Jonna tror att det påverkar hennes psykiska hälsa positivt att hon läser en kurs på högskola; 

”…innan skolan började i februari så hade jag ju hela januari och halva februari där jag 

bara gick hemma, å det påverkar en, asså när folk är på jobbet å man bara sitter hemma å 

inte har nånting att göra å du har inga pengar så du kan inte göra nånting heller, så hade det 

gått längre så hade jag nog verkligen gått ner mig.” Jonna hävdar att skolan gör att hon har 

något att göra och att hon träffar vänner. Jag frågar Jonna om hennes övriga vänner också är 

arbetslösa men hon hävdar att de flesta har ett jobb.  

Jag frågar Jonna om hon tycker att tidsstrukturen på dagen har förändrats för att hon är 

arbetslös och hon svarar; ”Mm det var så i början av året, då sov jag verkligen, då kunde jag 

sitta uppe till tre på nätterna å sen sova till tolv, för att man inte hade nånting att göra, du 

hade inget speciellt. Men nu har jag försökt för jag tycker det är tråkigt när det blir så lite av 

dan, så jag har ändå försökt vända på det, så att nu är jag nästan alltid uppe vid sju å gör 

mig i ordning å såhära, för att ha nånting att göra, även om det bara är typ städa hemma 

eller åka å handla eller nåt sånt, så bara få igång å göra nånting för då känns det som man 

gör nåt, man lever vanligt även fast man inte har nåt riktigt.” Jonna hävdar att skolan är en av 

orsakerna till att hon kommer upp tidigare om morgonen men hon säger också att vissa 

veckor är det mindre föreläsningar och att det då blir mer hemmatid som resulterar i att hon är 

uppe senare om kvällarna.  
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Jonna berättar att det tog emot att flytta hem igen efter att hon varit iväg ett år utomlands; 

”…sen tycker jag det är jobbigt å leva när man vatt iväg ett år hemifrån å ska komma hem å 

få leva på sina föräldrar igen för att man inte kan betala själv, det tycker jag är tungt.” Hon 

känner att hon gärna hade velat bo själv och få vara självständig; ”Ja precis, lite leva på sina 

egna, göra vad man själv vill å, å bara kunna ta det vuxna steget liksom.” Jonna hävdar att 

hon får mycket stöd från sina föräldrar i sin arbetslöshet men hon tycker att hon nått åldern då 

hon borde flytta hemifrån.  

6.2 Intervju med Petter  

Petter är en 23 årig (snart 24) kille som bor i en lägenhet tillsammans med sin hund i en liten 

ort i Skåne. Han har två yngre syskon en lillebror och en lillasyster som fortfarande bor kvar i 

föräldrahemmet i samma ort. Petter flyttade hemifrån för fyra år sedan efter att han fått jobb 

på ett sågverk. I och med att han blev erbjuden ett heltidsjobb så hoppade han av gymnasiet 

och gick allstå aldrig färdigt skolan utan prioriterade att börja jobba istället. Han har aldrig 

riktigt varit så mycket för skolan och beslutet var enkelt att ta när han väl skulle välja. ”Jag 

jobbar ju mycket hellre och tjänar pengar än att sitta i skolan... Skolan har ändå aldrig varit 

min grej”  

Men efter att ha arbetat på verket i fyra års tid så lades det plötsligt ner i samband med 

finanskrisens upptåg och Petter blev arbetslös. Han har nu varit arbetslös i över ett år och han 

känner att han verkligen vill och behöver ett jobb nu. Dagarna blir långa av att bara sitta 

hemma och inte ha något att göra särskilt då han är van vid att ha ett jobb att gå till om 

dagarna. Petter är inskriven på arbetsförmedlingen i hopp om att han därifrån kan få hjälp 

med att hitta ett nytt arbete. Petter berättar att han sökt många jobb men att det är svårt i dessa 

tider om ens möjligt ”Jag har lämnat mitt CV till många företag, ja nästan alla här i trakten 

som jag kan tänka mig, men jag har inte hört något från dom även om de säger att de ska 

höra av sig.” 

På fritiden så umgås Petter gärna med sina vänner och de spenderar en del tid i 

styrketräningslokalen. Även fiske och motorcross hör till hans fritidsintressen. Tyvärr så har 

Petters dåliga ekonomi medfört att han tvingats sälja sin cross vilket han är mycket ledsen 

över. Han hävdar dock att han genast kommer att köpa en ny när han väl får ett arbete ”det 

kändes skit att behöva göra sig av med crossen men jag hade ändå inte råd att köra den för 

tillfället så det var väl egentligen lika bra.”  Petter har kompisar som också är arbetslösa och 

de pratar ofta om deras gemensamma situation. Petter poängterar att han tycker att det är 
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skönt att inte enbart han är arbetslös i kompiskretsen. Han menar att man då lättare blir 

förstådd och man slipper att förklara sig om varför man inte kan hänga med på det ena eller 

det andra.   

När jag frågar Petter om hur han upplever sin situation som arbetslös svarar han att: ”Jag 

tycker att det är drygt att bara gå hemma. Man vänder liksom på dygnet och det mesta känns 

meningslöst. Och sen behöver man pengarna. Jag har en hyra som ska betalas, jag har en bil 

och sen vill man ju helst kunna göra något också och inte bara sitta hemma och glo. Tur att 

man har föräldrar som ställer upp annars vet jag inte vad jag hade gjort.” 

Petter hävdar att den försvårade ekonomiska situationen som arbetslösheten fört med sig, är 

det som oroar han allra mest. ”Ja, det är väl mest det som är det stora bekymret att få det att 

gå ihop sig liksom. Nu har jag ju A-kassa så jag klara mig än så länge men det är ju knappt . 

Det brukar ju typ gå jämt upp varje månad.  Det blir värre när ersättningen från A-kassan 

minskar ” 

Men trots Petter ekonomiska bekymmer så ser han ändå ljust på framtiden. Han berättar att 

han förmodligen kommer att påbörja en svetsarutbildning inom kort och han hoppas kunna få 

jobb som svetsare efter det att han blivit färdig. När jag avslutningsvis frågar han om vad han 

tror han gör om fem år så svarar han: ”Jag tror jag jobbar som svetsare, bor i en lägenhet i 

Kristianstad eller Köpenhamn och har det bra.”  

6.3 Intervju med Jonas 

Jonas är en kille som snart blir 23 år och som bor i utkanten av en stad i Skåne. Han har en 

mamma och en pappa som är separerade och två yngre syskon. Jonas arbetade tidigare på ett 

elföretag men var en av dem som fick gå när företaget drabbades av arbetsbrist. Jonas har nu 

varit arbetslös sedan över ett år tillbaka. Han är inskriven på arbetsförmedlingen och har gått 

med i jobbgarantin för ungdomar. Jonas har fått beskedet att han snart ska få börja en 

utbildning som arbetsförmedlingen betalar och som sedan garanterat leder till ett jobb.  

Träning är ett stort intresse för Jonas och han är medlem i en hockeyförening. Jonas hävdar att 

det är skönt när han har hockeyn under vinterhalvåret då han har något att göra i veckorna; 

”Det var tre gånger i veckan, det är skönt, då har man nåt att göra.” Han brukar även 

spendera mycket av sin fritid på att gå på gym och träna och det är något han försöker att göra 

dagligen; ”Asså, jag går ju upp vid, när jag vaknar, vid nio-tio, sen brukar jag sticka och 
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träna, sen gör jag inte så mycket mer, det blir väl tv:n och vid datorn och om det är fint väder 

så är man väl ute…” 

Jonas bor just nu hos sin pappa då han inte haft råd att flytta hemifrån och det är just det att 

han inte kunnat flytta hemifrån som han upplever som en nackdel av arbetslösheten; ”Det är 

trist, asså nu är det... nu har jag ändå bott hemma... asså ja... länge… jag är 23 snart, så jag 

är trött på det nu, jag kommer flytta så fort jag får jobb.” När jag frågar hur det känns att bo 

hemma berättar han; ”… man är ju inte självständig på samma sätt ändå, utan det är ju ändå, 

man vill ju klara sig själv.”  

Jonas berättar att han har A-kassa och aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Han berättar att 

han har klarat sig bra på sin inkomst, just för att han inte har så mycket räkningar när han bor 

hemma; ”Ja, så jag har ju inte så mycket räkningar när man bor hemma, så det har inte vatt 

några problem”. 

När jag frågar Jonas om hur han upplever hälsan som arbetslös så berättar han att han inte 

varit lika glad eller pigg och att han känt sig lite nedstämd ibland för att han tyckt att det varit 

trist. När han har en sådan här dag så vill han helst sova; ”Nej det bara, då vill man bara sova, 

så det blir en ny dag, nej men asså typ så, det går ju upp och ner, det är ju så, men det är ju 

precis som när man jobbar med, vissa dagar så är det trist.” 

Jonas hävdar att han förlorat en del av den sociala biten som arbetslös; ”Ja asså man förlorar 

ju, en social, asså, det är ju en stor del av den sociala biten, i vardagen, det är jobbet, asså 

med kollegor och sånt, det är mycket det man tappar ju.”  

Jonas tycker att hans upplevelser av arbetslösheten har förändrats sedan den första tiden tills 

idag. Efter att Jonas fick beskedet i november 2009 att han skulle få börja utbildningen genom 

jobbgarantin för ungdomar så hävdar han att det inte känts lika jobbigt att vara arbetslös; ”… i 

början så, när jag blev arbetslös så tänkte jag att vad skönt nu ska jag va ledig ett tag, å sen 

så började jag söka jobb mer aktivt efter sommaren, och då, där ett tag när man inte fick nåt 

jobb så var det lite jobbigt, då var det drygt och så, men sen fick jag ju i november, fick jag 

besked om att jag skulle börja den här utbildningen, sen så har det vatt så ont om platser så 

jag har fått vänta, o då i o med att jag visste att jag skulle göra nånting då så var det inte alls 

jobbigt att gå hemma sen igen, då vet man ju ändå att det, då känns det mer att vara ledig än 

att vara arbetslös.” 
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När jag frågar Jonas om vad han tror att han gör om fem år så svarar han; ”Jag jobbar och så, 

ja, bor själv och har det bra”. 

6.4 Intervju med Felicia 

Felicia beskriver sig själv som ” Jag är en tjej som är 21 år gammal. Jag bor fortfaraden 

hemma hos mina föräldrar, tyvärr, med tanke på att man inte kan flytta hemifrån just 

ekonomiskt sett… Jag tog studenten för två år sedan och nu är jag arbetslös eller 

arbetssökande, det låter bättre [skratt]och det har jag varit i stort sett sedan jag gick ut.”  

Hon berättar vidare att hon har två äldre systrar varav den ena bor i Kristianstad och den andra 

i Jönköping. Felicia själv har bott i föräldrahemmet, som är beläget i en mindre by i Skåne, 

sedan hon föddes och hon berättar att hon trivts väldigt bra och att hon har haft en lugn och 

trygg uppväxt där.  

Felicia har en pojkvän sedan många år tillbaka och de bor kvar hos sina föräldrar då de bägge 

är arbetslösa, trots att de väldigt gärna skulle vilja flytta ihop så snart som möjligt. Den 

ekonomiska situationen gör det dock omöjligt för dem att skaffa sig ett gemensamt boende 

och Felicia hävdar att just ekonomin är det som sätter käppar i hjulet för dem. Hon berättar 

även att relationen med föräldrarna påverkas negativt av att hon fortfarande bor kvar hemma 

samt för att hon är arbetslös och därför bara går hemma om dagarna. Felicia känner verkligen 

ett starkt behov av att flytta till sitt eget; ”Som arbetslös så finns ju inte dom pengarna. Så 

jäkla trist. Jag är trött på och vara fattig och utan jobb och jag vill ha mitt eget nu… Och 

man känner att man börjar komma upp i åldern och det är ganska svårt att bo hemma då. För 

man vill så mycket själv liksom men man kan inte agera för att man bor hemma, så jaaa 

ekonomin är ett oundvikligt hinder just i detta fall [suck]. Utan pengar kan man ju inte flytta 

hemifrån och påbörja sitt egna liv heller och det känns frustrerande. Ibland blir man helt 

knäpp i huvudet av att bo hemma. Man vill ju bara ha sitt eget”. 

Felicia beskriver att hennes ansträngda ekonomiska situation och oron över att inte ha ett jobb 

och behöva bo kvar hemma, även påverkar hennes psykiska hälsa och välmående. Hon 

berättar att hon har svårt att få rutiner på sin dag och att hon gärna vänder på dygnet. Hon 

känner sig ofta trött, irriterad och stressad. Att inte kunna flytta hemifrån upplever hon som 

väldigt psykiskt påfrestande just för att man då inte anses vara riktigt vuxen av sina föräldrar. 

”Så länge man bor hemma så är man deras lilla barn. Allra helst när man är det yngsta 

barnet. Så det tär ju på en att aldrig kunna visa att man är riktigt vuxen och att man faktiskt 

klarar av att stå på egna ben och då sjunker man ju både i sina egna ögon och föräldrarnas 
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ögon liksom …” Felicia uppger även att hennes självkänsla och självförtroende har försämrats 

ju längre tid hon varit arbetslös. Hon känner sig ofta ensam eftersom många av hennes 

kompisar har ett jobb. Då nästan alla av hennes vänner har ett jobb, har de även en inkomst 

och befinner sig därmed i en annorlunda ekonomisk situation än den Felicia är i. Detta medför 

i sin tur konsekvenser för Felicias del då hon inte kan följa med på allt vännerna hittar på 

eftersom att hon inte har pengar . På fritiden så spelar Felicia fotboll och hon berättar att hon 

gör det mycket för att komma ut och träffa kompisarna och sen kostar det ju inte heller några 

förmögenheter att hålla på med det. 

Felicia ställer sig väldigt negativ till att behöva söka socialbidrag för sin försörjning. Hon 

berättar att detta beror på den negativa bilden som målas upp i media och att man ser på 

socialbidragstagare som att de bara glider med i samhället utan att behöva göra någonting och 

hon vill absolut inte bli förknippad på detta sätt. Att behöva vända sig till försörjningsstöd 

skulle vara absolut den sista utvägen för Felicia; ” man vill ju kunna klara sig själv och man 

vill ju inte bo hemma för alltid. Jag tror inte att någon vill det. Men det sista jag vill göra är 

att behöva be om socialbidrag eller någonting”. 

Felicia berättar att hon har jobbat lite inom butiksbranschen både innan och efter gymnasiet 

men att hon aldrig haft en fast anställning. När hon insåg att hon inte skulle få något jobb här 

hemma så bestämde hon sig, precis som många andra ungdomar, att pröva lyckan i Norge i 

stället. Hon åkte dit tillsammans med sin pojkvän hösten 2008 och båda två fick jobb genom 

ett bemanningsföretag. Där stannade de i cirka fem månader. Om Norge-vistelsen säger 

Felicia att det var en erfarenhet men att det är inget hon skulle vilja göra om igen. Hon 

berättar att hon är alldeles för hemma-kär och att hon inte skulle vilja offra varken familj eller 

vänner bara för att ha ett jobb. Felicia drömmer om ett måndag till fredag-jobb där hon kan ha 

helgerna fria och har funderat mycket på olika kontorsjobb som bl.a. redovisningskonsult. 

Hon ställer sig inte helt främmande till att börja plugga om så skulle behövas men hon betonar 

ändå att hon hellre vill avancera stegvis inom ett yrke än att behöva ta en utbildning; ”Men en 

Ky-utbilndning hade jag kunnat tänka mig om jag hittar någon som passar fast helst av allt 

hade jag velat ha ett jobb för att kunna arbeta mig uppåt inom jobbet för jag är ingen 

pluggmänniska utan jag arbetar mig hellre uppåt”.  

6.5 Intervju med Sara 

Sara är en 21 årig tjej från en liten ort i Skåne. Hennes familj består av en mamma och en 

pappa, som är skilda, och en äldre syster. Sara bor hos sin pappa då både hennes mamma och 
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syster bor längre upp i landet. Ett stort fritidsintresse för Sara är att spela fotboll. Efter att ha 

gått ut gymnasiet och sedan jobbat en tid i sin mammas butik så blev Sara, hösten 2009, 

arbetslös på heltid. Hon skrev då in sig på arbetsförmedlingen och gick även med i 

jobbgarantin för ungdomar. Genom arbetsförmedlingen har hon kunnat göra praktik ute i 

arbetslivet.  

Sara beskriver sin upplevelse av hur det är att vara arbetslös; ”… första veckorna var det väl 

kul å kunna ligga hemma, då var det bara skönt, men sen, efter det så har det bara, man blir 

ju tröttare å tröttare på det, det blir man ju, sen när man verkligen märker att det inte finns 

nånting å söka då blir man bara ännu tröttare på det, nej så det är inte jättekul i längden, när 

det gått ett tag. Men det är ändå rätt skönt att man har fler som också är i samma situation 

som man ändå kan, så man är inte helt själv utan man kan umgås med andra.” 

I februari 2010 började Sara att läsa en distansutbildning. Sara hävdar att utbildningen är till 

för att man ska kunna jobba samtidigt och hon säger att hon gärna vill ha ett jobb så att hon 

får en inkomst, då hon första året varken kan få studiebidrag eller studielån eftersom 

utbildningen tillhör en privatskola. Även då Sara läser betraktar hon sig själv som arbetslös. 

Just nu får Sara aktivitetsstöd från försäkringskassan och hon är även timanställd i en butik 

där hon jobbar vid något/några tillfällen i månaden. Sara berättar att hon inte upplever den 

ekonomiska situationen som svår utan att hon klarar sig på den inkomst hon får från 

försäkringskassan och lite extra jobb varje månad. Hon berättar också att hon får mycket stöd 

från sina föräldrar, bland annat stöttning vad gäller ekonomin; ”… asså jag har ju snälla 

föräldrar, så dom, asså dom säger verkligen ingenting att jag ska betala eller, å dom stöttar 

till, asså bara sådär, så man har ju ändå tur som ändå har dom föräldrarna man har i såna 

här situationer, det märker man ju, faktiskt”.  

Sara trivs också med att bo hemma och känner ingen brådska med att flytta hemifrån; ”Nej 

asså jag menar vi har ett bra förhållande jag å pappa, så jag menar, det hade vatt skillnad 

om man hade vatt uppe på varandra å liksom gått varandra på nerverna, det är absolut 

ingenting, jag menar, får jag ett jobb vill jag känna att jag kan spara lite innan man tar det 

steget å flyttar hemifrån… nej så det är inga problem faktiskt.” 

Ibland kan Sara uppleva att hon känner sig lite trött i huvudet när hon gör något som hon inte 

är van vid, annars tycker hon inte att hälsan varken psykiskt eller fysiskt har påverkats av 

arbetslösheten; ”Nej asså, det känns som man, visst man är lite tröttare i huvudet ibland när 

man har gjort något, men det är väl bara för att inte liksom är van vid att vara så aktiv som 
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man var… asså en gång innan, men asså kroppsmässigt fysiskt, tycker jag absolut inte, man 

försöker ju ändå, har man tid över så kanske man kan gå ut en runda.”  

Jag frågar Sara om hon upplever sig nedvärderad av andra på grund av att hon är arbetslös 

men hon svarar att det gör hon inte; ”Nej, asså i dagens läge kan man ju knappast se ner på 

nån som är arbetslös faktiskt, men nej, det känner jag inte av.”  

Sara har däremot en del mindre bra upplevelser av arbetsförmedlingen då hon regelbundet 

under en tid har deltagit i arbetsförmedlingens olika aktiviteter; ”…dom gav oss typ uppgifter, 

vi skulle låtsas söka jobb, dom skulle hjälpa oss med CV å personligt brev å allt som,  men det 

kändes som att det hände liksom aldrig nånting.” Sara upplever även en attityd hos 

arbetsförmedlingen, då hon känt att hon varit tvungen att delta i deras aktiviteter för att hon 

annars inte skulle få något aktivitetsstöd och att hon skulle visa dålig attityd om hon inte 

deltog; ”Asså dom, dom sa ju inte det rent ut men det var, man märkte, det var liksom attityd 

sådär, så det var ju liksom bara att skriva på å åka dit…” Jag frågar även Sara om hon 

upplever attityden som en makt från arbetsförmedlingens sida och hon svarar; ”Ja men det 

var lite så, man ville ju ändå ha, asså det här aktivitetsstödet, det är ändå det man har levt på 

nu sen, man har vatt arbetslös, så jag menar, det var ju bara att skriva, asså gå dit, i stort 

sett” 

När jag frågar Sara om hennes närmaste planer inför framtiden berättar hon att hon tänker läsa 

klart utbildningen och att hon även har fått sommarjobb i den butik där hon är timanställd. 

Sara berättar också att hennes framtidsdrömmar är att få jobba med inredning, kläder eller 

med design.   

6.6 Intervju med Hans  

Hans är en singel kille på 21 år som bor i en by i Skåne. Han har en mamma, pappa och en 

hund och de bor tillsammans i en marklägenhet i den lilla byn där Hans bott i hela sitt liv. På 

gymnasiet läste han på barn- och fritidsprogrammet vilket han trivdes väldigt bra med. Hans 

har även lite planer på att läsa vidare till fritidspedagog om han inte får något jobb inom en 

snar framtid och om motivationen finns där då. På fritiden så umgås Hans med sina vänner, 

lyssnar på musik och spelar fotboll. Dessutom har han även hand om ett eget lag vilket gör att 

han lägger ner mycket tid på fotbollen.  

Hans är inskriven på arbetsförmedlingen och han söker aktivt ett heltidsarbete då han endast 

har ett timvikariat på ett dagis vilket han förövrigt stormtrivs med. Han berättar att det 
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varierar mycket från månad till månad hur många timmar han får arbeta. Något som försvårar 

Hans situation då han gärna vill kunna flytta hemifrån och få sitt eget. ”Jag hade mer än 

gärna flyttat hemifrån till eget redan nu men det är ju inte så lätt nu när man inte har pengar 

och jobb. Det hade varit skönt att ha något eget faktiskt men nu är det som det är.” Hans 

hävdar att han mycket väl hade kunnat tänka sig att röra på sig och till och med flytta för 

jobbet skull. Bara det inte handlar om sträckor som till Kiruna.  

Hans har jobbat som timvikarie på olika dagis sedan han tog studenten sommaren 2007. Han 

har haft ett längre vikariat på sex månader i januari 2008 på en åk 1-6 skola i närliggande 

kommun. Detta har varit hans längsta jobb. Hans är med i alfakassan och han får då en liten 

ersättning för de dagar han inte jobbar men trots att han bor hemma och får hoppa in och 

jobba lite då och då så känner Hans ändå att hans ekonomiska situation är pressad. ”Det är 

klart att det räcker väl precis om man bor hemma men jag hade ju gärna velat tjäna lite mer 

pengar och kunna flytta hemifrån. Men det är tufft och det blir ju knappt aldrig några pengar 

över även om man skulle haft turen att fått jobba lite extra en månad. Allt man gör kostar 

ju!... Och om jag sen skulle haft ett eget boende så hade ju farsan och morsan fått komma in 

och hjälpa mig ekonomiskt och det vill jag inte att dom ska göra. Man vill ju kunna känna att 

man klara sig själv och kunna köpa den mat som man behöver och gå ut några gånger om 

man känner för det” 

Hans berättar även att dagarna blir långa och att han lätt blir rastlös av att bara gå hemma och 

vänta på att de ska ringa från jobbet. Hans mamma är sjukpensionär och därför också hemma 

om dagarna vilket ibland kan bli påfrestande för bägge parter. Då brukar Hans gå ut och gå en 

runda för att komma ifrån hemmet ett tag. Hans uppger en viss frustration över sin situation 

och han tycker det är tråkigt att bara gå hemma och inte göra något vettigt. Han har ett antal 

kompisar som även dem är arbetslösa för tillfället och de brukar hitta på lite saker 

tillsammans om dagarna ” Det hade varit klart jobbigare att vara arbetslös om man varit den 

enda men nu har vi ju varandra.” 

Hans hävdar att han kände sig mer stressad i början av sin arbetslöshet, då han upplevde att 

alla i hans omgivning förväntade sig att han skulle ha ett jobb direkt efter studenten. Han 

berättar att nu på äldre dar så vet man att det finns dåligt med arbetstillfällen och att det är 

svårt som ungdom att få ett jobb och därför känner han sig inte lika stressad över detta längre.  
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6.7 Intervju med Emil 

Efter att ha genomfört intervjun med Emil upptäckte jag att ljudet inte hade spelats in, därför 

används inga citat i resultaten från det som Emil berättat. Emil har däremot godkänt min text 

som jag skrev ner direkt efter intervjun och som handlat om vad Emil berättat för mig om sina 

upplevelser.  

Emil är en snart 25 årig kille från en liten ort i Skåne. Han har en mamma, pappa och en 

syster. Emil bor i en lägenhet tillsammans med sin flickvän och han har varit arbetslös sedan 

ett och ett halvt år tillbaka, då han var en av dem som blev varslad från sitt tidigare arbete. 

Även Emils flickvän är arbetslös. Emil är inskriven på arbetsförmedlingen och i jobbgarantin 

för ungdomar. Han har under sin arbetslöshet deltagit i arbetsförmedlingens olika aktiviteter 

så som praktik, besök hos jobbcoach och olika träffar tillsammans med andra arbetssökande 

ungdomar. Han har även gått en veckas truckutbildning genom arbetsförmedlingen.  

Emil upplever att den ekonomiska situationen påverkas av att han är arbetslös. Emil har A-

kassa men upplever att det inte är så mycket pengar över när hyran och övriga utgifter är 

betalda. Emil tycker att den begränsade ekonomin påverkar hans liv på så sätt att han får dra 

in på vissa aktiviteter, som att till exempel gå ut och äta på restaurang med flickvännen eller 

som att åka och hälsa på vänner som bor längre iväg. Han får ofta även låta bli att köpa vissa 

materiella saker, som till exempel en ny TV.  Emil hävdar att han haft tur som ändå haft sin 

A-kassa och jag frågar hur det skulle vara att behöva ansöka om försörjningsstöd om det 

skulle behövas. Emil säger att det är något som han helst undviker och att det skulle kännas 

skamligt att behöva ansöka om det. Om han skulle haft försörjningsstöd så skulle han 

skämmas och inte gärna berättat för andra om det.   

Emil berättar också att det i början av arbetslösheten kunde kännas lite skönt att inte jobba 

men att han ganska snabbt började sakna sina arbetskamrater som han hade på jobbet. Emil 

har en del vänner, men brukar inte träffa dem så mycket om vardagarna utan är gärna hemma 

istället. Emil får mycket stöd från sina föräldrar och hävdar att relationen med dem snarare 

har blivit bättre än sämre sedan han blev arbetslös. Han och hans flickvän brukar då och då 

träffa deras föräldrar. 

Emil berättar att han inte upplever det som skamligt att vara arbetslös utan att han har många i 

sin omgivning som är arbetslösa. Han säger också att det är så pass mycket arbetslöshet i 
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Sverige idag och att han kan tänka sig att det är en skillnad jämfört med förr, då fler hade jobb 

och man som arbetslös säkert kunde känna sig utanför.    

Emil upplever även en stress med att vara arbetslös. Han berättar att det kan vara stressande 

att inte göra så mycket om dagarna eller att inte veta hur framtiden ska bli. Emil kan även 

känna sig stressad över att försöka få ett jobb när det inte finns så mycket jobb att få. Han 

upplever att denna stress ibland tar sig uttryck i huvudvärk och svårigheter att somna på 

kvällarna. Ibland upplever Emil också att han har dålig aptit som han tror beror på stressen. 

Ibland känner han sig rastlös och då brukar han ge sig ut för att springa en runda, något som 

han själv säger minskar stressen och gör det lättare att somna om kvällarna.  

Emil hävdar att han tycker att fasta rutiner försvinner när man är arbetslös eftersom man inte 

har en dagsplanering på samma sätt som när man jobbar eller studerar. Han berättar att han 

lätt vänder på dygnet för att han inte har något att gå upp till på morgonen och att han därför 

sover längre och är uppe senare på kvällen.  

Förutom att söka jobb så läser Emil också olika ämnen på Komvux. Hans planer inför den 

närmsta tiden är att han ska sommarvikariera på ett företag där han tidigare jobbat och till 

hösten har han sökt en utbildning till idrottslärare. Emil hoppas att han kommer in på 

utbildningen, annars kommer han att fortsätta sitt jobbsökande i höst.  

6.8 Intervju med Stina 

Stina är en 21 årig tjej från Skåne som gillar fotboll och umgås med sina vänner. Hon gillar 

att resa och skulle gärna vilja åka på en långresa till Thailand eller USA så fort hon lyckats 

spara ihop pengar till det. Stina har även ett stort intresse för mode och smink och hon berättar 

att hon gärna skulle vilja jobba med detta i framtiden, som make-up artist eller något inom spa 

eller hudvård, men i nuläget tror hon inte att hon har den motivationen och orken som krävs 

för att börja plugga.”Det är ju ändå mycket pengar man lägger på en sån grej då vill man ju 

vara 100 % säker på att det är det jag vill och ha ork och motivation att lägga ner den tiden 

på. Och det är det jag är lite rädd för att jag inte kommer att göra, för jag vet att jag inte 

gjorde det när jag gick i skolan.” 

Stinas föräldrar är skilda sedan 15 år tillbaka och båda har idag gift om sig och bildat nya 

familjer. Stina har därmed en stor familj och som hon uttrycker det själv ”en jäkla hopa med 

syskon.” Hon har två helsyskon varav hon är yngst i syskonskaran, hon har en halvsyster och 

fyra plastsyskon, så det har varit allt annat än lugnt hemma hos henne berättar hon. Stina bor 
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fortfarande hemma hos sina föräldrar, varannan vecka hos mamma och varannan vecka hos 

pappa, då hon är arbetslös och därmed saknar fast inkomst. Stina säger att hon gärna önskar 

att flytta hemifrån så fort hon får ett jobb men poängterar även att det inte är för att hon inte 

trivs hemma utan mer för att hon vill känna sig självständig och klara sig själv.  

På gymnasiet gick hon handels och administrationsprogrammet vilket ledde till att hon både 

under sin studietid samt efter hon tagit studenten, haft lite strötider i olika butiker och affärer. 

Stina berättar att hon trivs med handelsyrket eftersom att det är ett mycket socialt och 

omväxlande jobb där man dagligen träffar nya människor. Hon säger även att hon nu börjar 

känna sig mätt på det och hon är trött på att behöva jobba helger. Stina berättar att hon gärna 

hade velat prova ett fabriksjobb både för att man tjänar bättre och har bättre arbetstider, men 

hon tror även att hon skulle trivas med jobbet trots att det inte var så glamoröst. ”Jag ser mer 

jobbet som en inkomst för tillfället även om jag tror att ett fabriksjobb skulle kunna vara 

något som jag också skulle trivas med.  Det tror jag verkligen även om det inte är ett 

drömjobb precis. Och visst, jag gillar ju det sociala att träffa människor och nytt folk när man 

jobbar i affär liksom men jag har gjort det och skulle gärna vilja testa något nytt.”  

Stina har haft en längre anställning efter sin gymnasietid och detta var Stinas första och enda 

”riktiga” jobb som hon uttrycker det själv. Det var i september -09 som hon fick en 80 % 

tjänst i en skoaffär, men affären tvingades lägga ner i februari -10 och sedan dess har hon 

varit helt utan arbete. Hon berättar att hon glädjande nog nu har fått sommarjobb så att hon 

kan känna sig lite glad och lättad över sommaren i alla fall. Hon tycker dock att det är drygt 

att gå hemma och att inte ha något att göra tills dess att jobbet börjar. Hon har ersättning från 

Alfa-kassan som hon säger knappt räcker till, även då hon är kvarboende hemma. ”Man får ju 

vända på varenda krona”  

När jag frågar Stina om hur hon upplever sin arbetslöshet så berättar hon att det är något av 

det tråkigaste hon varit med om, just för att hon känner att hon inte kommer ut och inte har 

någonting att göra om dagarna. Och när hon väl sen ska göra något så känner hon nästan inte 

för det heller, eftersom att hon suttit hemma och segat en hel dag. Hon hävdar att det blir som 

en ond spiral. Hon fortsätter vidare med att berätta: ”Man får inga pengar. Och liksom vad 

kan man göra om man inte har några pengar. Klart att man blir deppig och nedstämd. O sen 

blir man ju helt försoffad… Och man blir på dåligt humör, man känner sig stressad och så 

vänder nästan på dygnet helt och hållet...  Och nu när man är arbetslös och ledig så känner 

man inte ens av att det är skönt och va ledig. Det blir helg varje dag. När man jobbade så 



39 
 

kände man i alla fall hur skönt det var att vara fri en dag men nu känner man inget sånt. Det 

är fan inte roligt och vara arbetslös asså.” 

6.9 Intervju med Pontus 

Pontus är en 21 årig kille som bor i en liten ort i Skåne tillsammans med sina föräldrar. Han 

har även en flickvän. Pontus fick sommarjobb direkt efter att han tagit studenten från Barn- 

och Fritidsprogrammet 2008 men då lågkonjunkturen kom så blev det inget fortsatt jobb på 

det företaget. Pontus har till sommaren 2010 varit arbetslös i två år. Han är inskriven på 

arbetsförmedlingen och i jobbgarantin för ungdomar. Pontus har haft olika praktikplatser 

genom arbetsförmedlingen och har precis avslutat den senaste. Han läser samtidigt upp några 

ämnen på Komvux för att bli behörig till framtida högskolestudier.  

Pontus berättar att han tidigare bott i egen lägenhet men att han fick flytta hem till sina 

föräldrar igen eftersom det inte gick ihop sig ekonomiskt, något som han tycker känns tråkigt; 

”…har man väl flyttat bort så ska man flytta hem igen å va, inte självständig igen, det är lite 

tradigt, visst är det roligt att träffa mor å far men inte på det sättet.” Pontus menar också att 

det är ekonomin som gör att han inte kan flytta; ”Mm, det är ekonomin där ju, hade jag haft 

pengar så hade jag flyttat.” Pontus får aktivitetsstöd från försäkringskassan men upplever den 

ekonomiska situationen som svår; ”Det är väldigt ekonomin, det är ju knappt man kan köpa 

en stock snus utan å, fan jag skulle äta med sen ju, men som tur väl så hjälper min mor och 

far mig väldigt mycket med det.” Pontus berättar också att han ofta får välja bort saker på 

grund av den begränsade ekonomin som att till exempel vänta med att köpa nya byxor, gå på 

bio och att börja bugga som han gärna skulle vilja. När jag frågar Pontus om han har någon 

fritidsaktivitet säger han att han varken har råd eller haft lust med det; ”Nej jag har faktiskt 

tänkt; jag får väl göra nånting snart, men det har inte blitt, man känner inte för det, jag har ju 

inte råd å göra det heller.” 

Under intervjun börjar vi prata om försörjningsstöd och detta är något som Pontus är mycket 

negativt inställd till; ”… jag vill inte gå ner till deras nivå, så att säga, det kanske känns, hörs 

fel, men jag vet inte hur jag ska säg det men jag vill inte va den som får socialbidrag, det blir 

soc bidrag, aldrig i livet.” Pontus berättar att han skulle uppleva det som skamligt om han 

skulle haft försörjningsstöd och att han vill jobba ihop sina pengar själv. 

Jag frågar Pontus om han upplever att tidsrytmen har förändrats sedan han blev arbetslös och 

detta är något han instämmer med; ”Ja det gör det, väldigt mycket, för när man väl jobbade, 
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ja då var det upp sex, då var man hur pigg som helst, å var hemma vid fyra, ja sen gjorde 

man det man skulle, nu stiger man upp klockan tio å går å lägger sig vid ett.” 

Pontus berättar om sina upplevelser av arbetsförmedlingen och han säger att de har ett bra 

bemötande och att flera saker har varit bra just när det gäller jobbcoachningen. Men Pontus 

har även en del mindre bra upplevelser kring jobbgarantin för ungdomar, just för att han ännu 

inte fått något jobb; ”Ja men det är ju just det, dom kan ju inte, garanti, jobbgaranti, det är 

ingen jävla garanti, jag har inte fått jobb å jag har gått där ett bra tag nu, fan vatt arbetslös i 

två år, ge mig jobb.” 

Vi börjar prata om självförtroendet som arbetslös och Pontus hävdar att han känner att det har 

försämrats lite sedan han blev arbetslös; ”…dom man gick ut gymnasiet med dom har ju jobb 

varenda en, så kommer en annan jaha, vad gör du nu, jag är arbetslös.” Han uttrycker också 

att; ”…man är ju arbetslös, kan inte tjäna egna pengar eller nånting sånt, det är väl det.” 

Jag frågar också om Pontus upplever ett utanförskap i samhället för att han inte har något jobb 

och han svarar; ”…nej det vet jag inte, jag är ju ungdom, jag har ju inte mycket å säg 

egentligen, jag har börjat bli lite politiskt insatt så jag har väl min röst där, det är väl det 

enda så jag känner ju att jag gör nåt för samhället, i så fall.” 

Pontus närmaste planer är att han ska sommarjobba på ett företag där han tidigare jobbat och 

detta är något han ser framemot. Han berättar också att hans dröm alltid har varit att bli polis 

och att det kan hända att han kommer söka in till polishögskolan eller någon annan utbildning 

längre fram. Men det viktigaste för Pontus är att ha ett jobb och en inkomst; ”Polis har jag 

alltid tänkt, får se hur det blir, man kanske blir industriarbetare, truckförare, vad som 

egentligen, pengar”. 

6.10 Intervju med Klas 

Klas beskriver sig som en glad, trevlig och utåtriktad person som är bosatt i en liten ort i 

vackra Skåne där han bott i sina 23 år. Han trivs rätt bra med livet och han säger att det enda 

som han saknar är ett arbete och så en flickvän. På fritiden så spelar han fotboll och umgås 

med sina vänner. Han berättar att han har många vänner både inom fotbollen men även 

utanför och ibland blir det svårt att hinna med att träffa alla berättar han. 

Klas föräldrar är skilda sedan fyra år tillbaka och pappa har flyttat upp till Gävle. Klas bor 

kvar med sin mamma i Skåne medan storasyster har flyttat upp till Stockholm. Klas berättar 
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att han har bra kontakt med båda sina föräldrar och även syster, trots att de bor på olika ställen 

i landet. ”Nästan bättre kontakt nu sedan dom flyttade än vad vi hade när dom bodde här 

hemma.” säger han. 

Klas har jobbat lite som timvikarie på dagis, han har kört lastbil, postbil och nu i sommar ska 

han köra och leverera möbler. Men någon fast anställning har han aldrig haft vilket har gjort 

att han inte kunna flytta hemifrån. Han upplever inte hans ekonomiska situation som ohållbar 

eftersom han fortfarande bor hemma och inte behöver betala något. Han uppger även att han 

får ekonomiskt stöttning av bägge sina föräldrar om det skulle behövas men han vill helst inte 

behöva be om det. ”Jag har försökt att klara mig på det jag tjänat. Jag menar jag är ju inte 

dum när jag vet att jag har ett sånt jobb så sparar jag ju undan ganska mycket när jag väl får 

en bra lön, så nej det har inte varit några jätte stora problem med ekonomin och har det varit 

det så har jag fått stöd. Men det är inte ofta jag har fått be om det” Klas menar dock att om 

han hade haft en fast inkomst hade han flyttat hemifrån. Han börjar känna sig lite för gammal 

för att bo hemma och medger en viss press över att skaffa sig eget. Men eftersom att 

situationen är som den på dagens arbetsmarknad så säger han sig acceptera och ändå vara 

relativt nöjd med sin nuvarande boendesituation.   

Klas är inskriven på arbetsförmedlingen och söker aktivt arbete men han säger också att han 

önskar att de hade engagerat sig mer. Han uppger att man lätt kan känna sig bortglömd och 

nästan som en belastning för dem. Klas hävdar även att han aldrig fått någon hjälp av 

arbetsförmedlingen till något av hans tidigare jobb, utan att han har ordnat dem på egen hand. 

”Nej, man känner sig bara som en i mängden” menar Klas. Han uppger en negativ attityd 

mot arbetsförmedlingens insatser för ungdomarna och känner inte riktigt att han fått den 

respons han önskat från dem.   

När jag frågar Klas om hans erfarenheter och upplevelser av att vara arbetslös så uppger han 

främst en psykisk påfrestning av att inte ha ett arbete. Han svarar han att han känner sig 

nästan värdelös när han inte har något jobb. Han har svårt att sätta fingret på vilket sätt han 

känner sig värdelös när jag frågar honom om det men han svarar att ”man känner sig mindre 

värd på något sätt. När alla andra går till jobbet så går jag och lägger mig typ. Man ändrar 

helt på rutinerna och sen pengar behöver man ju alltid och även om man hatar jobbet så 

kvittar det ju egentligen för att du mår svinbra av att bara ha ett jobb. Även om du nästan 

hatar ditt jobb så älskar du ändå att du får jobba.” Klas uppger även att han ofta känner sig 

trött och slö vilket han inte gjorde när han hade ett arbete. Dagarna ser ofta identiska ut och 
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det händer inte så mycket mer än träning på kvällarna. Klas berättar vidare att han tycker att 

det är pinsamt att tala om att han är arbetslös och att han helst undviker samtalsämnet, men 

han menar ändå att det i dagens läge känns lättare att säga att man inte har ett jobb i och med 

finanskrisen, än då när det fanns fler jobbtillfällen. ”Jag kan ju bara tänka mig hur det var 

innan när man var arbetslös. Hur skamsen man kände sig då. För nu finns det ju typ inga 

jobb och det är finanskris, så då känns det inte lika hårt på något sätt.”   

Men trots den tuffa rådande arbetsmarknadssituationen för ungdomarna i samhället, så håller 

Klas ändå lågan vid liv. Han drömmer om att en dag kunna starta eget, kanske en webb- shop 

eller liknande, då Klas har ett stort intresse för kläder och design. ”Min dröm om fem år är att 

ha min egen nätbutik som jag kan sköta hemifrån och ett flott kontor i min lägenhet. Eget 

företag om 5 år, en flickvän och en lägenhet i Kristianstad. Det klingar väl rätt bra?!”   

 

7. ANALYTISK DISKUSSION 

Vi har tidigare redovisat varje intervjuperson för sig i form av porträtt. Vi kommer nedan att 

tolka våra resultat utifrån två olika teoretiska perspektiv som vi funnit relevanta för att kunna 

besvara vårt syfte med studien: Jahodas deprivationsteori och Nordenmarks PEN-modell. 

Analysen presenteras utifrån båda teorierna var för sig. Detta för att underlätta för er läsare. 

Vi kommer dock att varva teorierna och tidigare forskning på de ställen där vi anser det vara 

relevant för sammanhanget. Analysen tar sin början i Jahodas teori och övergår sedan till 

Nordenmarks PEN-modell.  

Jahoda betonar att arbetet har en stor betydelse för oss människor och att det fyller olika 

viktiga funktioner för oss. Hon benämner den manifesta (ekonomisk funktion) och särskilt de 

latenta funktionerna som vi får genom ett arbete och vi kommer utifrån dessa fem latenta 

funktioner analysera informanternas berättelser (Jahoda, 1982).  

Struktur åt vår vakna tid 

Uttryck för att tidsstrukturen har förändrats sedan ungdomarna blev arbetslösa förekommer i 

berättelserna. Många upplever att de saknar struktur på dagen och inte har något speciellt att 

gå upp till på morgonen och därför lätt vänder på dygnet, genom sena nätter och att sova långt 

in på förmiddagen. Jonna, Stina, Petter, Emil, Klas, Felicia och Pontus har berättat att de 

upplevt att tidstrukturen har förändrats sedan de blev arbetslösa och att de sover längre om 
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dagarna och är uppe senare om nätterna. Även Jonas uttryck i form av att han tyckt att det 

varit trist vissa dagar och att han då bara vill sova kan tolkas som ett uttryck för brister i 

tidsstrukturen. Stina har också uttryckt att dagarna blir långa då hon inte har något att göra, 

och när hon väl ska göra någonting så känner hon att hon inte har orken till det just för att hon 

bara har gått hemma en hel dag, detta upplever hon som mycket frustrerande. Hon säger även 

att hon genom arbetslösheten inte får någon rutin på dagarna och att hon inte märker någon 

större skillnad på om det är vardag eller helg. Även Petter upplever sin situation som tråkig 

och att det känns meningslöst att bara gå hemma.  

Enligt Jahodas teori (1982) är en förlorad tidsstruktur en naturlig effekt av arbetslösheten då 

arbetet ger människan en tidsstruktur i vardagen och vi tolkar det som att det är just så många 

av våra informanter har upplevt det.  Att vända på dygnet, som många av våra informanter 

hävdat att de gör, Jonas uttryck för trista dagar och Stina som inte märker någon skillnad på 

om det är vardag eller helg – är alla olika uttryck för en avsaknad av tidsstruktur enligt vår 

tolkning. När det gäller informanternas upplevelser av meningslöshet, trötthet och frustration 

tolkar vi det som en effekt av en förlorad tidsstruktur då Jahoda (1982) menar att det kan bli 

en psykologisk påfrestning för individen att förlora den tidsstruktur som arbetet ger en.  

Sara var en av dem som inte påpekade en förändrad tidsstruktur i sina upplevelser av 

arbetslösheten, en förklaring kan vara att hon har studier att sköta med diverse uppgifter om 

dagarna, något som kan göra att hon inte vänder på dygnet på samma sätt som flera av de 

andra ungdomarna. Jonna, som läser en kurs på högskola, har instämt med att skolan är en av 

orsakerna till att hon kommer upp tidigare om morgonen. Men hon hävdar också att de veckor 

då hon har mindre föreläsningar blir det att hon gärna är uppe senare om kvällarna. Jahoda 

(1982) hävdar att vi redan som barn i skolan får en tidsstruktur, något som senare följer med 

oss in i arbetslivet. Utifrån det tolkar vi skolan som en motsvarighet till arbete när det gäller 

just tidsstrukturen för en individ.  

Alla våra informanter, förutom Pontus, berättade att de hade någon fritidsaktivitet i form av 

olika sporter som gym, fotboll, hockey, simning etc. Att ha fritidsaktiviteter anser de som 

viktigt för att ha något att göra om dagarna samt att komma ut och träffa människor. Då 

Pontus hävdar att han inte har någon aktivitet, sa han att det beror på att han varken haft lust 

eller råd till det. Vi tolkar det som att informanterna ser sina fritidsaktiviteter som en viktig 

del för att ge en struktur åt vardagen. Jonas berättar att han nästan varje dag försöker att åka 

och träna på gymmet och han beskriver själv att detta tar några timmar ifrån dagen. Även 
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Felicia berättar att hon tränar fotboll flera gånger i veckan och hon förklarar att det är ett sätt 

för att komma iväg hemifrån och träffa vänner. Vi tolkar det som att träningen ger Jonas och 

Felicia en viss struktur i deras vardag genom att de har det som en återkommande aktivitet. 

Enligt Jahoda (1982) är fritidsaktiviteter ett bra komplement till ett arbete men det kan dock 

aldrig ersätta det enligt henne.  

Erfarenheter och kontakter med människor utanför den egna familjen 

Jonas har i sin intervju berättat att han upplever att han förlorat en del av den sociala biten 

som man får genom gemenskapen med arbetskamrater när man arbetar. Emil hävdade i sin 

intervju att han ganska snabbt efter att han blev arbetslös började sakna sina arbetskamrater. 

Med detta resultat kan vi tolka att både Emil och Jonas har mist en del av de sociala 

kontakterna som arbetslösa. Emil berättar att han har en hel del vänner men att han ändå väljer 

att helst vara hemma om vardagarna. Kanske kan det vara så att Emil blivit tillbakadragen på 

grund av sin arbetslöshet och därmed hellre vill vara hemma än att umgås med den sociala 

omgivningen. Emil har också berättat att han och hans flickvän brukar umgås med deras 

familjer. Enligt Jahodas teori (1982) kan det vara så att den arbetslösa väljer att dra sig undan 

och hellre umgås med familj än vänner och därmed får begränsade sociala relationer, detta 

gäller främst när individen är relativt ensam i att vara arbetslös i sin omgivning. Dock uppgav 

Emil att han har flera i sin omgivning som är arbetslösa och att han inte är ensam i sin 

situation.  

Sara, Petter, Hans och Klas tycker alla att det är skönt att de inte är ensamma om att vara 

arbetslösa i sin vänskapskrets. Jahoda (1982) hävdar att avsaknaden av ett arbete kan göra att 

individen upplever skam och tvivel om sig själv och är då individen också ensam om att vara 

arbetslös i sin sociala omgivning, finns risken att han/hon blir tillbakadragen och då får sämre 

sociala kontakter. Flera av ungdomarna hävdar att de genom att de har fler i sin omgivning 

som är arbetslösa ofta har någon att umgås med om dagarna och därmed så blir deras situation 

lite lättare. Detta kan vi jämföra med Furlongs och Cartmels (2001) studie som kunnat påvisa 

att arbetslösa ungdomar som lever i ett land med hög arbetslöshet inte nödvändigtvis behöver 

uppleva mer ekonomisk eller social exklusion, i jämförelse med ett land med lägre 

arbetslöshet. Vi tolkar det som att resultatet inte enbart beror på höga 

arbetslöshetsersättningar utan även kan bero på att ungdomarna hade flera i sin omgivning 

som var arbetslösa och därmed inte kände sig utanför samhället och på så sätt mådde bättre.  
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Många av Jonnas vänner har ett arbete men då Jonna läser en kurs på högskolan, hävdar hon 

att det bidrar till att hon har något att göra om dagarna och att hon kommer iväg och träffar 

vänner. Klas och Stina hävdar båda att de genom sin fotboll får sociala relationer utanför den 

egna familjen. Klas berättar också att han utöver fotbollen har mycket vänner att umgås med. 

Hans spelar fotboll och är även lagledare. Genom det träffar han mycket människor och får 

därmed sina sociala relationer tillgodosedda.  

Vi funderar på om man inte borde skilja mellan ungdomar och äldre vuxna när det gäller 

”erfarenheter och kontakter utanför den egna familjen.” De flesta av våra informanter har 

uppgett att de har mycket vänner att umgås med och därmed inte saknar de sociala relationer 

utanför familjen som arbetet ger en på det sätt som Jahoda menar. En förklaring till detta tror 

vi kan vara att ungdomar/unga vuxna ofta har en bredare vänskapskrets än äldre människor 

och att deras upplevelser av att förlora ett arbete inte nödvändigtvis behöver leda till brist på 

kontakter utanför den egna familjen. Jahodas teori gäller däremot för individer i alla åldrar 

och gör ingen skillnad på ungdomar och vuxna.   

Mål och avsikter förankrade i ett kollektiv 

Flera av intervjupersonerna går i skola och/eller utför lagsporter. Vi tolkar det som att de 

genom detta har ett gemensamt mål. Till exempel Stina, som spelar fotboll, har tillsammans 

med sitt lag ett gemensamt mål som att t ex. vinna serien. Även de ungdomar som går i skola 

har ett gemensamt mål, t ex. att klara en kurs, läsa upp ämnen inför vidare studier etc.  

Jahoda (1982) hävdar att lönearbetet bidrar till att individen deltar i kollektiva syften där alla 

strävar mot gemensamma mål. När man saknar ett arbete saknar man också att ha 

gemensamma mål förankrade i ett kollektiv. Vi tolkar det som att de informanter, som håller 

på med en lagsport, genom att spela i ett lag har gemensamma intressen och mål tillsammans 

med resten av laget. 

När det gäller denna latenta funktion så har vi upplevt den som svår att tillämpa eftersom att 

våra data inte gav tillräcklig information för att varken kunna stödja eller motsäga denna. 

 Status och identitet 

När det gäller den fjärde latenta funktionen som handlar om status och identitet, så ger särskilt 

Klas och Stina uttryck för att deras identiteter har gått förlorade genom att de saknar ett 

arbete. Klas hävdar detta genom att säga att han känner sig värdelös av att inte ha eller få 
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något arbete. Vi tolkar det som att Klas inte själv anser sig ha någon identitet då han är 

arbetslös och han betonar själv vid ett flertal tillfällen just arbetes vikt för att skapa sig en 

identitet. Vi menar att man genom att ha ett jobb kan känna att man är någon utöver sin egen 

person, man är sitt yrke och där av en ny identitet. Status och identitet är två begrepp som vi 

anser vara centrala för ungdomarna i dagens allt mer individualistiska samhälle där status och 

att kunna hävda sig t.ex. genom att ha ett ”bra” jobb, anses vara av stor vikt för många, något 

som även framkommer ur flera av våra informanters utsagor.  

Även Stina är inne på samma spår som Klas tidigare hävdat med att arbetet ger en identitet. 

Hon berättar att hon tycker att det är jobbigt när hon träffar nya människor som hon ska 

presentera sig för eftersom hon gärna inte vill berätta att hon är arbetslös. En fråga som är 

svår att undkomma i mötet med nya människor. Hon uppger själv att hon tycker det är 

pinsamt och generande och hon är rädd att folk ska se ner på henne. Rantakeisu et al. (1997) 

har kunna visa att det är relativt vanligt att arbetslösa ungdomar upplever sig nedvärderade av 

andra på grund av att de är arbetslösa. Vi tolkar det som att Stina inte vill bli identifierad som 

en arbetslös och att hon ser på denna position som en lägre status i samhället. Detta 

instämmer med Jahodas teori om att arbetet fyller en viktig latent funktion i form av status 

och identitet.   

Genom att vara arbetslös och därmed inte kunna flytta hemifrån och skapa sig en vuxen 

identitet har varit ett stort bekymmer för många av våra informanter. Både Jonna och Felicia 

påpekar att de har svårt att ta steget in i vuxenvärlden, då de inte har ett jobb och en inkomst. 

Jonas, Stina, Pontus och Hans ger alla uttryck för att de inte har råd att flytta hemifrån och 

därmed inte kan vara så självständiga som de önskar. Genom detta tolkar vi att ungdomarna 

upplever det svårt att skaffa sig en vuxen identitet som arbetslösa. Med identitet menar Jahoda 

(1982) främst att individen identifierar sig med sitt arbete och därmed är sitt yrke. Men vi 

menar också att ”vuxenheten” är en slags identitet som de arbetslösa ungdomarna har svårt att 

uppnå. Ungdomarna ger uttryck för en vilja att vara självständiga men då arbetslösheten 

hindrar dem från att ta detta vuxna steg, är det en omöjlighet för dem att uppnå den önskade 

identiteten.  

Nordenmark (1999) hävdar att en individ kan ha starka eller svaga psykosociala behov av ett 

arbete. Han menar att trots att en individ saknar arbete så kan han/hon hitta en identitet i 

samhället som motsvarar den man får genom ett arbete. Till exempel har Sara och Jonna gett 

uttryck för att ha svaga psykosociala behov av ett arbete. Sara läser och får genom det en roll i 
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samhället och Jonna både läser och är ledare för barngrupper vilket gör att även hon finner en 

identitet.  

Regelbunden aktivitet 

För att dagarna inte ska bli allt för långa för de arbetslösa ungdomarna så har många av våra 

intervjupersoner engagerat sig i olika typer av regelbundna aktiviteter. Sara, Jonna, Emil och 

Pontus har bland annat börjat att läsa, antingen på komvux eller börjat att studera på 

högskolan vilket medför att de fått en sysselsättning om dagarna. Tack vare skolan så har 

ungdomarna någonting meningsfullt att fylla dagarna med i avsaknaden av ett arbete. Jahoda 

(1982) menar att arbetet ger en regelbunden aktivitet för människan och vi tolkar det som att 

skolan också kan uppfylla denna funktion, i alla fall som ett komplement till ett arbete. Vi är 

dock medvetna om att skolan inte uppfyller andra viktiga funktioner som ett arbete ger som 

t.ex. en löneinkomst. Dock uttryckte både Jonna och Felicia att de såg skolan som en viss 

inkomstkälla.  

Hans, Sara, Pontus och Emil har även haft praktikplatser via arbetsförmedlingen som vi tolkar 

kan ses som ett komplement till en regelbunden aktivitet. Dessa har dock endast pågått under 

en begränsad period vilket gör att personerna i fråga kan sägas ha haft en regelbunden 

aktivitet endast under denna tid. 

Som vi tidigare nämnt utövar flera av våra informanter någon form av fritidsaktivitet. Även 

dessa kan tolkas som regelbundna aktiviteter, då många sporter innebär träningar flera gånger 

i veckan. Bland annat Jonas har uttryckt att det är skönt när han har sina hockeyträningar 

under vinterhalvåret, då han har något att göra regelbundet. Förutom hockeyn på vintern så 

försöker Jonas att träna på gym i stort sett dagligen, något som också kan tolkas som en 

regelbunden aktivitet.  

 

Funktionerna ”struktur åt vår vakna tid” och ”regelbunden aktivitet” upplevde vi som svåra 

att skilja åt i vissa avseenden då de var lika varandra till sin karaktär. Även O´Brian (1986) 

har framfört kritik mot Jahodas teori då han menar att hon varit otydlig, då man utifrån hennes 

teori inte kan utläsa i vilken grad en individ bör utföra regelbunden aktivitet. Något som vi 

också håller med om.  

En annan kritik som framförts mot Jahodas teori är att hon ser på individen som passiv och 

som beroende av sin omgivning något som bl.a. Fryer har invändningar mot. Han menar 
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istället att individen är en aktiv och självständig aktör i sitt liv (Rantakeisu et al. 1996). Även 

vi har uppmärksammat att ungdomarna inte varit passiva i sin situation utan de har genom att 

sporta och gå i skola, själva försökt att få en meningsfull vardag.     

I flera aspekter har vi i vår analys jämfört skolan med ett arbete, då flera ungdomar studerar 

under arbetslösheten. Som tidigare nämnt har Rantakeisu haft funderingar på om skolan kan 

jämföras med ett arbete när det gäller de latenta funktionerna som man får via det. När det 

gäller ”tidsstruktur åt vår vakna tid” har Jahoda (1982) själv hävdat att vi som barn genom 

bland annat skolan lär oss att hålla tider och på så sätt få en tidsstruktur i vardagen. Vi har 

uppmärksammat att de informanter som studerar också har fått en bättre tidsstruktur. Även i 

andra avseenden har vi likställt skolan med ett arbete när det gäller de latenta funktionerna 

och därför tycker vi till stor del att skolan kan jämföras med de latenta funktioner som ett 

arbete ger. Däremot utgör skolan ingen manifest funktion i form av löneinkomst. Rantakeisu 

et al. (1996) menar också med sitt resonemang att teorin kanske inte kan tillämpas på de 

ungdomar som går direkt från skola till arbetslöshet. Vi kan förstå hennes argument men 

eftersom att samtliga av våra informanter har haft någon typ av arbetslivserfarenhet, så har vi 

ansett teorin som relevant för vår studie.   

 

Nordenmark skiljer mellan två centrala dimensioner som han menar att en människa får 

genom ett arbete. Den första dimensionen handlar om behovet av att ha en social identitet - 

en roll - i samhället och är det psykosociala behovet av ett arbete. Den andra dimensionen 

kallar han för ett ekonomiskt behov av att ha ett arbete. Nordenmark menar att dessa två 

dimensioner kan förklara en stor del av varierade upplevelser av mentalt välbefinnande hos 

arbetslösa individer och han skiljer mellan fyra olika: anpassning, identitetskris, ekonomisk 

deprivation och frustration (Nordenmark, 1999). Vi har i vår analys funnit fyra ungdomar 

som särskilt gett uttryck för hur deras ekonomiska samt psykosociala behov av ett arbete ser 

ut. Därmed kan vi också placera in dem i Nordenmarks modell. Vi presenterar dem här 

nedan.  

Anpassning (svagt ekonomiskt behov, svagt psykosocialt behov) 

Vi tolkar det som att Sara befinner sig i tillståndet anpassning, då hon ger uttryck för både 

svaga ekonomiska och psykosociala behov av ett arbete. Sara har en viss inkomst i form av 

aktivitetsstöd från försäkringskassan samt från ett timvikariat men hävdar att hon gärna vill ha 
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en riktig inkomst genom ett arbete. Men då hon bor hemma och även får ekonomisk stöttning 

från sina föräldrar har hon berättat att hon ändå klarar sig bra på de pengar hon har samt att 

hon inte har något behov av att flytta hemifrån just nu då hon trivs väldigt bra hemma. När det 

gäller Saras psykosociala behov av ett arbete så tolkar vi det som att hon får en roll i 

samhället genom att hon studerar på en distansutbildning. Sara har inte gett uttryck för att må 

dåligt av sin situation utan hävdar att hälsan inte har påverkats nämnvärt av arbetslösheten. 

Tillsammans med både svaga ekonomiska samt psykosociala behov tolkar vi det som att hon 

har anpassat sig till sin arbetslöshetssituation och har ett relativt bra mentalt välbefinnande.  

Identitetskris (svagt ekonomiskt behov, starkt psykosocialt behov) 

Utifrån Klas berättelse kan man tolka det som att han inte har så omfattande ekonomiska 

behov av ett arbete eftersom att han fortfarande bor hemma samt för att han då och då får 

hoppa in och jobba lite extra på sitt gamla jobb på posten. Han berättar även att när han väl får 

lön så försöker han att leva sparsamt för att kunna ha en buffert inför kommande månader. 

Klas anser själv att han inte har några större problem med sin ekonomi för tillfället och vår 

tolkning blir den samma av hans situation. Vi grundar vår slutsats på att Klas inte har några 

större utgifter mer än mobilräkning och bensin. Dessutom så bor han fortfarande hemma hos 

sin mamma och behöver inte betala för sitt boende. Han har även berättat att han får 

ekonomisk uppbackning av sina föräldrar om så skulle behövas men att han helst inte vill be 

om pengar. Klas vill kunna klara sig på egen hand och visa att han är självständig även då det 

inte alltid är så lätt.  

När det gäller det psykosociala behovet av ett arbete så tolkar vi att Klas har ett stort behov av 

att finna en identitet och en roll i samhället. Arbetslös klassar han inte som en identitet i sig, i 

alla fall inte någon han vill bli förknippad med. Att vi tolkar det som att Klas har ett stort 

behov av att finna en identitet, grundar vi på att han befinner sig i en sökfas där han inte 

riktigt vet vad han vill med sitt liv just nu. Det enda han vet är att han vill ha ett jobb och det 

kan vara vad som helst. Hans säger att oavsett vad det än är för jobb så är han glad över att 

bara ha ett att gå till om dagarna. Han menar även att han vill få ordning och struktur på 

dagarna vilket ett arbete bidrar med. Ytterligare något som förstärker vår tolkning av att Klas 

inte har en tydlig identitet, är när han säger att han känner sig bara som en i mängden när han 

besöker arbetsförmedlingen. Vi tolkar det som att han är osäker på sig själv och sin egen 

identitet eftersom att han känner att han inte är någon. Han uppger även att han känner sig 

mindre värd när han inte har ett arbete vilket även det ger en känsla av att Klas känner sig 
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osäker på sin roll i samhället. Nordenmark (1999) menar att de personer som har svaga 

ekonomiska behov men starka psykosociala behov av ett arbete befinner sig i något som han 

kallar för ”identitetskris”. Man har då inte riktigt hittat sin roll i samhället och har svårt att 

hitta sin identitet utan att ha ett arbete eller yrke att just identifiera sig med. Enligt vår 

tolkning av Klas berättelse så faller han inom denna kategori. Något som också är nämnvärt 

och som framkommer ur Klas utsaga är att han faktiskt uppger en framtidsdröm om en önskad 

identitet. I slutet av intervjun säger han att hans stora dröm är att göra karriär som 

egenföretagare och öppna en nätbutik.  

Ekonomisk deprivation (starkt ekonomiskt behov, svagt psykosocialt behov) 

Jonna läser just nu en kurs på högskolan och hon har själv hävdat att det varit positivt för 

hennes välmående då hon har något att göra samt träffar vänner genom skolan. Jonna är även 

ledare för barngrupper i gymnastik. Nordenmark (1999) menar att man genom exempelvis 

frivilligarbete eller någon liknande aktivitet kan hitta en roll i samhället och då både Jonna 

studerar och är ledare på sin fritid tolkar vi det som att hon har en roll i samhället. Jonna har 

därför svaga psykosociala behov av ett arbete men däremot har hon gett uttryck för att ha 

starka ekonomiska behov av att få ett arbete. Jonna lägger mycket tonvikt på den ekonomiska 

situationen då hon endast har studiebidraget som inkomst. Hon berättar att den dåliga 

ekonomin påverkar stora delar av hennes liv då hon bland annat känner att hon inte har råd att 

göra allt det hon vill med vännerna samt inte kan flytta hemifrån. Jonna upplever även en 

stress och oro inför hösten, då kursen slutat och hon därmed inte får någon inkomst alls. Hon 

har även berättat att hon upplever sömnproblem och allt sammantaget kan man säga att 

Jonnas hälsa påverkats negativt av arbetslösheten. På grund av detta gör vi tolkningen att 

Jonna befinner sig i ett tillstånd av ekonomisk deprivation. 

Förtvivlan (starkt ekonomiskt behov, starkt psykosocialt behov) 

Vi tolkar att Felicia har både ett starkt ekonomiskt men även ett starkt psykosocialt behov av 

lönearbete. Hon befinner sig enligt Nordenmarks modell i det allra sämsta mentala tillståndet 

som han kallar för ”förtvivlan”, något som hon även själv ger uttryck för när hon beskriver sin 

arbetslöshetssituation. Felicia nämner vid ett flertal tillfällen hur dåligt hon mår rent psykiskt 

av att inte ha ett arbete. Hon tycker att det är deprimerande, tråkigt och framför allt ensamt att 

sitta hemma själv om dagarna. Hon saknar att ha fasta rutiner och hon vill verkligen ha ett 

arbete att gå till och känna att hon gör någon nytta.  Detta har vi tolkat som att hon har ett 

starkt behov av att få en social identitet och en roll i samhället. Dessutom uppger Felicia att 
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hennes självkänsla har försämrats på grund av hennes arbetslöshetssituation vilket försvårar 

hennes möjligheter till att bygga upp en social roll i samhället utan att ha ett arbete att 

identifiera sig med.  

Vi har även kunnat utläsa att Felicia har starka ekonomiska behov då hon till och med ser 

utbildningen som en alternativ utväg till inkomst. Hon uttrycker även själv att ”hon är trött på 

och vara fattig”. Hon känner att hon hela tiden måste prioritera bort saker för att hon inte har 

råd att göra allt hon egentligen vill. När kompisarna går på bio och är ute och äter, får Felicia 

ofta stanna hemma på grund av att hon känner att hon inte har pengar till det. Hon försöker att 

hitta på saker som inte kostar så mycket men det är inte alltid så lätt eftersom att inget är 

gratis idag. Felicia vill ha ett jobb till varje pris och kunna få ordning på sin ekonomi så att 

hon kan flytta hemifrån och bli vuxen på riktigt. Hon känner att det måste hända något 

snarast! Felicia känner att situationen börjar bli väldigt ansträngd och kvarboendet hemma 

samt arbetslösheten tillsammans, tär på både hennes relation med föräldrarna men även med 

pojkvännen. Den dåliga ekonomiska situationen har dessutom skapat mycket stress och 

nedstämdhet hos Felicia och hon känner sig alldeles uppgiven. Nordenmark (1999) menar att 

om en individ både har starka psykosociala samt starka ekonomiska behov, kan detta leda till 

att man blir frustrerad och kan uppleva en försämrad nivå av mentalt välbefinnande. Eftersom 

att Felicia till varje pris vill flytta hem ifrån till sitt eget, men inte kan göra detta på grund av 

att hennes föga ekonomi hindrar henne från att göra detta, så tolkar vi att hon har starka 

ekonomiska behov av ett arbete. I Felicias fall framkommer det en tydlig önskan om en bättre 

situation där, att ha ett arbete, ses som det mest centrala och något som kan vara lösningen till 

många av hennes uttryckta problem.   

 

När det gäller Saras arbetslöshetssituation kan denna uppfattas på olika sätt eftersom att hon 

läser en utbildning. Vi anser dock att hon faller inom vår definition som arbetslös då hon 

betraktar sig själv som arbetslös samt är aktivt arbetssökande. Att hon läser en 

distansutbildning som är utformad på så sätt att man ska kunna jobba bredvid och att hon även 

inte kan söka CSN gör att hon är i behov av ett arbete och därmed ses som arbetslös i vår 

studie. Sara befinner sig i ”anpassning” i Nordenmarks modell och har ett relativt bra 

välbefinnande och uttrycker inte att hon mår dåligt av sin situation och vi tror att detta till stor 

del beror på att hon läser. Vi har uppmärksammat att Sara verkar må allra bäst av de 

ungdomar vi intervjuat, något som kan bero på att de andra ungdomarna inte har haft en 
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sysselsättning i samma utsträckning som Sara. Även Axelsson och Ejlertsson (2002) har 

kunnat påvisa att de ungdomar som studerar, tenderar att ha en bättre mental hälsa än de som 

är arbetslösa.    

När det gäller tillämpningen av Nordenmarks modell har vi ibland haft svårt att dra gränsen 

mellan vad som är starka respektive svaga ekonomiska och psykosociala behov, då det hade 

underlättat om modellen hade haft ett mellanting mellan svagt och starkt. En förklaring till 

detta kan vara att vi valde att använda oss utav denna modell efter datainsamlingen. Hade vi 

valt teorin i förhand så hade vi förmodligen ställt mer specifika frågor kring deras behov av 

ett arbete, något som troligtvis hade underlättat för vårt analysarbete.  

Vi har haft svårigheter med att tolka vad Nordenmark menar med psykosocialt behov av ett 

arbete. Han förklarar att det handlar om att ha en identitet, en roll, i samhället som ofta fås 

genom att man har ett arbete. Vi upplever att det har varit svårt att tolka om våra informanter 

känt att de har haft någon identitet eller inte. När vi tolkat har vi utgått från vad de själva 

berättat om sina behov samt vad de har för sysselsättning som kan motsvara den identitet som 

man får genom ett arbete.  

Vi upplever att både Jahodas och Nordenmarks teorier har varit väl tillämpbara på våra 

resultat i en stor utsträckning. Dock anser vi att det varit viktigt att även lyfta fram de 

svårigheter vi haft med teorierna i vårt analysarbete. 

7.1 Avslutande diskussion utifrån syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning har varit att få en förståelse av hur ungdomar kan uppleva sin 

situation som arbetslösa. Vi anser att vi har kunnat besvara vårt syfte med vår genomförda 

studie genom att vi har fått ta del av arbetslösa ungdomars berättelser och därmed berikat vår 

förståelse för detta fenomen. Slutligen har vi kunnat besvara våra frågeställningar; Hur 

beskriver arbetslösa ungdomar sin bakgrund? Hur upplever ungdomar sin arbetslöshet? Hur 

förhåller sig unga arbetslösa till sin situation? Vilka konsekvenser kan arbetslösheten föra 

med sig? Hur ser unga arbetslösa på sin framtid? 

Det visade sig att våra intervjupersoner hade olika bakgrunder så som skilda eller 

sammanboende föräldrar, boende i stad eller by, egen lägenhet eller kvarboende hos föräldrar. 

Vi fann även att den aktuella situationen skilde sig åt mellan våra informanter då några var 

helt sysslolösa medan andra studerade eller hade en mindre omfattande timanställning. 

Genom olika bakgrunder och nuvarande situationer har vi fått en spridning på informanterna 
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som vi tycker har varit till fördel för oss, då vi kunnat jämföra dessa med varandra. 

Arbetslöshetstiden varierade allt mellan tre månader till två år. Även inkomsterna varierade 

mellan att få A-kassa, aktivitetsstöd, studiebidrag eller som någon - ingenting alls.  

När det gäller upplevelserna och konsekvenserna av arbetslösheten, har många betonat att 

deras ekonomiska situation varit svår. Ekonomin har visat sig påverka flera olika delar av 

informanternas liv och den största betoningen har varit att de inte kunnat flytta hemifrån och 

därmed inte kunnat bli självständiga. En begränsad ekonomisk situation gjorde också att 

informanterna inte kunde delta i allt som de önskade samt att de fick prioritera vad de 

spenderade sina pengar på. Bland annat Pontus och Felicia var negativa till att behöva söka 

försörjningsstöd då de såg det som skamligt och en absolut sista utväg. Även Jönsson 

(2003:1) har i sin studie uppmärksammat att många arbetslösa ser det som skamligt att behöva 

vara beroende av de sociala myndigheterna. Intervjupersonerna har även i andra avseenden 

hävdat att de upplever en skam över att vara arbetslösa, främst genom att de berättat att de 

inte vill identifiera sig med en arbetslös. Några intervjupersoner uppgav däremot att det inte 

kände någon skam alls förknippad med deras arbetslöshetssituation eftersom att det är så pass 

vanligt med arbetslöshet i dagens Sverige, något som vi ser som en intressant upptäckt i vår 

undersökning. Eftersom att arbetslösheten idag är hög i samhället kan vi tänka oss att det gör 

att man som arbetslös inte känner sig så annorlunda och utanför, än om arbetslösheten skulle 

varit lägre.  

Något som vi också uppmärksammat som en vanligt förekommande upplevelse och 

konsekvens av arbetslösheten, har varit att många upplever ett försämrat hälsotillstånd i form 

av bland annat stress, sömnsvårigheter, oro, nedstämdhet, trötthet och ett sämre 

självförtroende etc. Vi jämför detta med Hammarströms och Janlerts (1997) studier där de 

visar att arbetslöshet innebär en ökad risk för nervösa och depressiva besvär. Ungdomarna 

uttryckte även att det var tråkigt och frustrerande att vara arbetslös och bara gå hemma. 

Många hade också negativa upplevelser av arbetsförmedlingen, i form av att de enbart kände 

sig som en i mängden och att de inte tyckte att träffarna på arbetsförmedlingen gav dem 

något.  

För att förhålla sig till sin arbetslöshetssituation hade några intervjupersoner börjat läsa upp 

ämnen eller liknande studier för att ha något att göra om dagarna samt för att öka sina chanser 

att i framtiden kunna läsa på Högskola och att få ett jobb. Några ungdomar sysselsatte sig 
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med diverse träningar för att komma iväg och träffa vänner och för att ha något att fördriva 

tiden med. 

Alla ungdomarna var positiva inför framtiden, när vi frågade om deras framtidsdrömmar. Att 

hitta ett jobb- gärna välbetalt, att ha ett eget boende samt att hitta en partner var några av de 

saker som ungdomarna drömde om.  

Då vi nu drabbats av ännu en ekonomisk kris som försvårat särskilt ungdomarnas ställning på 

arbetsmarknaden, ser vi det som viktigt att fortsätta forska inom området. Efter genomförd 

studie har vi märkt att den mesta arbetslöshetsforskningen bygger på 1930- och 1990-talets 

ekonomiska kriser. Då samhället befinner sig i ständig förändring och då vi nu är inne i år 

2010 anser vi att det är viktigt att hålla forskningen uppdaterad inom området, särskilt när det 

gäller våra ungdomar som är samhällets – vår framtid.  
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Bilaga 1 

 

Är du mellan 20-25 år och arbetslös 

sedan minst tre månader tillbaka? Är du 

intresserad av att dela med dig av dina 

upplevelser av att vara arbetslös? 

 

Vi är två studenter som läser sista året på 

Socionomutbildningen på Kristianstad Högskola och ska 

nu skriva vårt examensarbete. Genom intervjuer med 

arbetslösa ungdomar hoppas vi kunna förmedla en 

djupare förståelse till allmänheten för hur arbetslösa 

ungdomars upplevelser kring sin situation kan se ut. 

Är du intresserad av att få mer information om studien 

och om vad medverkan innebär så är du välkommen att 

höra av dig till någon av oss! 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Fridlund och Jessica Peltonen 

 

Är du intresserad av att medverka? Skicka namn och 

telefonnummer så ringer vi dig för vidare information! 

a.fridlund@hotmail.com jessica_peltonen85@hotmail.com 
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Bilaga 2 

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som läser vårt sista år på 

socionomutbildningen. Vi står nu inför att skriva vårt examensarbete och har då bestämt oss 

för att undersöka hur arbetslösa ungdomar mellan 20-25 år upplever sin situation av att vara 

arbetslös. Syftet med vår studie är att genom intervjuer med ett antal arbetslösa ungdomar få 

en djupare förståelse för hur ni ungdomar upplever er situation som arbetslösa.   

Du som medverkar i vår studie kommer att intervjuas av en av oss och vi kommer då att ställa 

frågor kring vad arbetslösheten innebär för dig. Intervjuerna beräknas ta cirka en timme. 

Intervjuerna kommer att spelas in på band för att underlätta vårt fortsatta arbete med 

materialet. Allt material kring intervjuerna kommer att förvaras på ett sådant sätt att de inte 

kan nås eller identifieras av någon utomstående. I vår undersökning kommer man inte att 

kunna identifiera vem Du som medverkande är och materialet kommer endast att användas till 

denna uppsats. Efter godkänd examination kommer vi att förstöra bandinspelningarna.  

Personer som kommer att ha tillgång till intervjumaterialet är vi som är författare till studien: 

Anna Fridlund och Jessica Peltonen samt vår handledare Daniel Melén från Högskolan 

Kristianstad. Ingen av oss kommer att röja intervjupersonernas identiteter.    

Du medverkar alltid frivilligt och kan när som helst dra dig ur studien. Vid önskemål får du 

gärna ta del av våra tolkningar av intervjuerna och lämna eventuella synpunkter på dessa 

innan publicering.  

Med vänliga hälsningar: 

Jessica Peltonen     Anna Fridlund 

 jessica_peltonen85@hotmail.com   a.fridlund@hotmail.com  

 0701- 500107    0734- 359493 

Handledare Daniel Melén, Universitetslektor i sociologi, socionomprogrammet  

daniel.melen@hkr.se 

044- 208563 

Skriftligt samtycke  

Undertecknad har informerats om intervjusammanhanget både muntligen och 

skriftligen och samtycker till att delta i denna intervju.  

Ort/datum   Underskrift intervjuperson Underskrift intervjuare  

___________________ _______________________ _____________________ 

mailto:jessica_peltonen85@hotmail.com
mailto:a.fridlund@hotmail.com
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

 Vill du berätta lite om dig själv?` 

(Bakgrund) 

 Ålder? 

 Familj? 

 Var är du uppväxt? 

 Civilstånd? 

 Utbildning? 

 Tiden efter gymnasieutbildningen? 

 Aktuell situation? 

 Har du deltagit i några av arbetsförmedlingens egna program? 

 Hur länge har du varit arbetslös? 

 Attityder till att arbeta? 

 

 Hur ser en vanlig dag ut för dig, från det när du stiger upp till dess att du går och 

lägger dig? 

 

 Hur upplever du din arbetslöshet? 

- Ekonomisk aspekt 

- Hälsa 

- Delaktigheten i samhället 

- Sociala situationen 

- Kontakten med myndigheter 

 

 Hur har din upplevelse av arbetslösheten förändrats ju längre tiden har gått? 

 

 Vad har du för planer inför den närmaste tiden? 

 

 Framtidsdrömmar, vad tror du att du gör om 5 år? Vad skulle du vilja göra om 5 år? 

 

 Vad hade du gjort idag, om du inte var arbetslös?  

 

 

 


