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Abstract 
The purpose of this study is to investigate how young unemployed people (18-25 years old) in 
a small district experience their life as unemployed, what visions of the future they have and 
if there is any difference in these references depending on their social background. This study 
is based on six qualitative interviews with young people who are registered at the employment 
office in a small county in the middle of Sweden. The interviews were then transcribed and 
finally analyzed, mainly based on the concepts of habitus and lifestyle and the theory of 
transactional needs. The results in this study shows that the respondents either wants or feel 
themselves compelled to move from their district. I could see two different patterns in the 
results of the interviews; the respondents either tended to see the moving as a way to get a job 
or an education or they tended to see the job or the education as a way to move from their 
district. In the analyze I linked these two cathegories to the concepts of habitus and lifestyle 
and noted that some of the respondents were more prone to the concepts of habitus and some 
were more prone to the concepts of lifestyle. I also noted that the transactional needs in 
general can be met by an employment. The study concludes with a discussion in which 
possible explanations to the results are given. An explanation to the different patterns of 
acting could be social structures that prevent the interviewees to do what the traditionally 
would have done. Another explanation would be a resistance against reproduction of gender 
roles by some of the interviewees. The results are also compared with the results of earlier 
research.  
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur ungdomar (18-25-åringar) som är inskrivna på 
arbetsförmedlingen i en mindre ort upplever sin livssituation som arbetslös, vilka 
framtidsvisioner de har samt om det föreligger skillnader i dessa avseenden beroende på 
familjebakgrund. Studien baseras på sex kvalitativa intervjuer med ungdomar inskrivna på en 
arbetsförmedling i en mindre ort i Mellansverige som sedan transkriberats, 
meningskoncentrerats och slutligen analyserats främst med utgångspunkt i begreppen habitus, 
livsstil samt transaktionella behov. Resultaten i studien visar att respondenterna antingen vill 
flytta eller att förutsättningarna i orten gör att de känner sig tvingade till att göra det. Två 
olika mönster kan urskiljas i resultaten då respondenterna antingen tenderar att se flytten som 
ett medel för att få jobb eller tillgodogöra sig en utbildning, eller att de ser jobb eller 
utbildning som ett medel för att kunna flytta från orten. I analysen kopplar jag dessa två 
kategorier till begreppen habitus respektive livsstil och konstaterar att vissa ungdomar är mer 
habitusbetingade i sina handlingsmönster medan andra mer livsstilsbetingade. Jag konstaterar 
också att de transaktionella behoven i allmänhet kan uppfyllas med hjälp av en anställning. I 
diskussionen tas möjliga förklaringar till resultaten upp. En förklaring till de skilda 
handlingsmönstren som respondenterna visar på skulle kunna vara samhälleliga strukturer 
som hindrar respondenterna att göra vad man traditionellt har gjort. En annan förklaring 
skulle kunna vara ett motstånd mot reproducering av könsroller hos vissa respondenter. I 
diskussionsdelen vägs även resultaten i denna studie mot resultaten i tidigare forskning.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Under senare hälften av 1900-talet har, enligt Kåks och Westholm (2006), 
strukturomvandlingar och förskjutningar i arbetsvillkor lett till att Sverige blivit allt mer 
urbaniserat. Befolkningen i flera mindre industriorter och avlägsen landsbygd har minskat, 
vilket bland annat har lett till att befolkningen på dessa orter generellt sett är äldre än i 
städerna, En rapport från TCO (Nygren och Person, 2001) förutspår en framtid där 
storstadsregionerna och cirka femton regionala centra, uppbyggda kring universitets- och 
högskolor ökar sin befolkningsmängd medan många små kommuner och dess centralorter 
urholkas på sin befolkning. Enligt Waara (2004) ”tvingas” unga från mindre orter, beroende 
på den rådande ekonomiska konjunkturen samt ett ökat intresse för högskolestudier i 
samhället generellt, ofta att flytta till större kommuner för att kunna tillgodogöra sig en 
utbildning. Orter som präglas av strukturella förändringar tenderar dessutom att ha hög 
arbetslöshet eftersom jobben försvinner då företag läggs ned. Att flytta kan således vara en 
förutsättning för att kunna utbilda sig eller få jobb (Waara, 2004). Enligt Carlén och Löfgren 
(2009) kan man tala om en ökad strukturell arbetslöshet i samhället på senare år; denna visar 
sig genom stora skillnader i arbetslöshet mellan olika regioner, branscher och yrkeskategorier. 
Tillverkningsindustri, transport och jordbruk är några branscher där utbudet av arbetstillfällen 
har minskat medan utbudet av jobb inom områden som utbildning, vård och omsorg samt 
hotell och restaurang har ökat. En konsekvens av denna strukturomvandling blir således att 
vissa regioner, där en viss bransch länge dominerat, men där utbudet av jobb nu minskar får 
ökad arbetslöshet genom nedläggningar och flytt av verksamheten. Ökade kompetenskrav på 
arbetsmarknaden har också betydelse när det gäller den strukturella arbetslösheten. Andelen 
personer med längre utbildning som utför lågkvalificerade jobb ökar och därför kan också 
arbetsgivarna höja kompetenskraven; eftersom utbudet av utbildad arbetskraft är stort (Carlén 
och Löfgren, 2009).  
   Problem med utflyttning och brist på arbete – vilket är utmärkande för vissa orter i 
samtidens Sverige - gjorde mig intresserad av att undersöka vad som utmärker de arbetslösa 
unga som bor i dessa orter och om deras syn på sin livssituation som arbetslös på något sätt är 
påverkad av de strukturella förutsättningarna i lokalsamhället där de bor. Enligt Waara (2004) 
finns det brist på forskning gällande ungdomar och unga vuxna som är bosatta utanför de 
större och mellanstora städerna. Detta eftersom ungdomsforskningen ofta är baserad på 
urbana förhållanden och dess inverkan på ungdomen. Mot bakgrund av detta finns ett behov 
av forskning inom området. I denna studie har jag således valt att studera en mindre ort i 
Mellansverige och ungdomar som bor där och som är inskrivna på arbetsförmedlingen, för att 
undersöka om och i så fall hur deras situation kan ha påverkats av de strukturella 
förändringarna som orten har genomgått. Med dessa ungdomar som representanter vill jag 
också undersöka hur de ser på den egna livssituationen och hur de tänker sig sitt liv i 
framtiden. Att vara ung och arbetslös på en mindre ort är ett ämne som belysts i en relativt 
liten del av forskningen. För de yrkesverksamma socialarbetare som möter unga arbetslösa 
personer på en mindre ort kan denna studie således vara relevant för framtida 
kunskapsutveckling. Det kan även finnas ett intresse för att förstå hur dessa personers 
handlingsmönster skulle kunna se ut.  
 
1. 2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur ungdomar (18-25 år) som är inskrivna på 
arbetsförmedlingen på en mindre ort upplever sin livssituation som arbetslös, vilka 
framtidsvisioner de har samt om det föreligger skillnader i deras handlingsmönster utifrån 



ddessa avseenden beroende på familjebakgrund. Mer precist avser jag att granska följande 
frågeställningar: 
 Hur upplever ungdomarna sin livssituation som arbetslös samt relation till bostadsorten 

och vilka tankar har de om framtiden?  
 Kan förutsättningarna på orten kopplas till ungdomarnas handlingsmönster i ovanstående 

avseenden, och i så fall hur?  
 Kan ungdomarnas familjebakgrund kopplas till deras handlingsmönster i ovanstående 

avseenden, och i så fall hur?  

1.3 Studiens upplägg 
Denna uppsats består bortsett från inledningsavsnittet av sex avsnitt. Först följer en 
genomgång av tidigare forskning, samlat under rubrikerna ungdomsarbetslöshet, ungdomars 
framtidsbilder samt ungdomar på mindre orter. Därefter följer ett avsnitt gällande den 
teoretiska bakgrunden som analysen i denna uppsats bygger på, vilket mer precist innebär 
följande teorier: intersektionalitet, habitusbegreppet, livsstilsbegreppet samt teorin om 
transaktionella behov. Avsnittet därefter behandlar de metodologiska aspekterna av studien 
vilket i huvudsak innefattar en genomgång av val av metod, urval och avgränsning, 
datainsamlings- och analysmetod, studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt de 
etiska överväganden jag gjort genom studiens gång. Därefter följer en resultatredovisning där 
resultaten i studien presenteras. Detta följs sedan av en analysdel där jag analyserar resultaten 
utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Slutligen följer ett diskussionsavsnitt där jag 
diskuterar resultaten i denna studie i förhållande till tidigare forskning och teori, samt redogör 
för studiens begränsningar och de frågor som väckts genom uppsatsförfarandet.  

 
2. Tidigare forskning 
2.1 Forskning om ungdomsarbetslöshet 
Bunar och Trondman (2001) tar, utifrån flera olika perspektiv, upp att det bildats en gråzon 
mellan ungdomstiden och vuxenlivet. Anledningen till detta är att ungdomsarbetslösheten har 
ökat på grund av nedskärningar, ökade sociala problem och strukturella förändringar, och 
vägen för unga in i arbetslivet har därmed blivit längre och mer osäker. Tidigare har det 
funnits en mer naturlig väg för personer som går ut skolan att ta sig ut i arbetslivet och således 
in i vuxenlivet men idag bildas ofta en gråzon mellan skola och arbetsliv som gör att man 
varken betraktas som ung eller vuxen. Att sakna arbete kan också göra att vuxenlivet förskjuts 
på andra plan i och med att det t.ex. blir svårare att flytta hemifrån.  
     Trondman och Bunar (2001) menar att det förs en samhällelig argumentation gällande att 
klassamhället är någonting som är utdött och som enbart refererar till ett förmodernt samhälle, 
medan samhället idag i stort är individ- och livsstilsinriktat och man har möjlighet att fritt 
välja vem man vill vara. Dock menar Trondman och Bunar (2001) på att klassbegreppet som 
sådant inte är oproblematiskt, och att det inte finns t. ex. en homogen arbetarklass. Klass 
påverkas av olika strukturer, så som kön, etnisk bakgrund och ålder (jfr intersektionalitet). 
Dock kan det enligt författarna konstateras att unga, framförallt med arbetarklassbakgrund, 
under senare 1990-talet fått försämrad materiell standard, sämre möjligheter till jämlikhet och 
minskade resurser för att själva förändra sin situation och att detta har sin bakgrund i 
strukturella förändringar inom till exempel ekonomin. Även om studien belyser situationen på 
90-talet är den alltjämt användbar för att bättre förstå sammanhanget mellan samhälleliga och 
strukturella förändringar och människors livssituation, i synnerhet ungas livsvillkor.  
     Soidre (1999) menar att arbetslöshet - oberoende av definition - är vanligare hos ungdomar 
än hos vuxna, oberoende av hur arbetsmarknaden ser ut. Att vara ung innebär ofta att man har 
mindre erfarenhet vilket gör att man ses som mindre attraktiv arbetskraft. I Soidres (1999) 



artikel påpekas att föräldrarnas materiella och sociala förhållanden påverkar barnet avseende 
deras egen risk att bli arbetslös senare i livet. Utifrån detta är således förälderns position på 
arbetsmarknaden viktig i fråga om barnets villkor på arbetsmarknaden.  
        Tidigare forskning om arbetslöshet har enligt Soidre (1999) visat att långvarig 
arbetslöshet får negativa konsekvenser även för personer i den arbetslöses närhet, som 
exempelvis familjen. Ungdomar som har en förälder som är arbetslös löper större risk att 
själva hamna i arbetslöshet, att förbli arbetslös under en längre tid samt att återkommande 
hamna i arbetslöshet. Det föreligger ett visst könsmönster på så sätt att fäders arbetslöshet 
främst tycks påverka söner medan mödrars arbetslöshet tenderar att påverka både döttrar och 
söner. Detta könsmönster skulle enligt Soidre (1999) kunna förstås utifrån samhällets 
uppdelning av arbete utifrån kön. Könsarbetsdelningen har två egentliga dimensioner varav 
den ena rör val av utbildning och arbete och den andra rör familjeliv och det asymmetriska 
föräldraskapet. Under den förändring som arbetsmarknadens genomgått under 1990-talet har 
jobb både inom ”mansdominerade” och ”kvinnodominerade” sektorer försvunnit, vilket gör 
att det innebär att det är rimligt att det finns ett samband mellan mödrars och döttrars samt 
fäders och söners arbetslöshet. Dock förklarar det inte sambandet mellan mödrar och söners 
arbetslöshet. En förklaringsmodell som Soidre (1999) ger är att detta kan ha ett samband med 
det asymmetriska föräldraskapet, där modern anses ha rollen som den primära 
omsorgsgivaren. Arbetslösheten som kan utlösa stress, oro och missnöje skulle kunna hämma 
hennes möjligheter att vara den ”primära föräldern” vilket i så fall skulle kunna få icke 
könsspecifika sociala konsekvenser.  
       En skyddsfaktor som föreligger oavsett kön är att ha en far som är högre tjänsteman 
enligt SEI1, för kvinnor gäller det även om fadern är tjänsteman på mellannivå. Moderns 
klassbakgrund visade sig enbart ha betydelse för flickor och det förhöll sig på motsatt sätt; det 
vill säga att döttrar till en mor med kvalificerad arbetarbakgrund eller tjänsteman på 
mellannivå-bakgrund visade sig löpa högre risk för att själv bli arbetslös än de med 
okvalificerad arbetarbakgrund (Soidre, 1999).  
      Herzberg (2001) redogör för en grupp arbetslösa ungdomar och deras syn på hur man som 
arbetslös bör bete sig för att få ett jobb. Respondenterna i studien reagerade sällan entydigt 
negativt på att bli arbetslösa. Flera av respondenterna menade att arbetslösheten fört med sig 
både positiva och negativa effekter medan andra var neutrala inför faktumet. Dessa resultat 
skiljer sig delvis från den gängse uppfattningen att arbetslöshet är ett socialt problem som ofta 
försätter individen i en chock. Olika omständigheter visade sig påverka respondenternas 
inställning. Vissa ansåg det vara positivt att för en kortare period slippa göra det man gjorde 
innan man blev arbetslös. Frånvaro av krav från skola eller arbetsgivare kunde också upplevas 
som positivt under en viss period. De ungdomar som hade ett kontinuerligt umgänge med sina 
vänner kunde enligt studien också hantera arbetslösheten bättre, lika så de som idrottade 
dagligen. Mycket få av intervjupersonerna upplevde ett socialt tryck, varken från sitt nätverk 
eller från omvärlden, och således förekom heller inte någon konfrontation med åsikter om att 
det t. ex. skulle vara skamligt att vara arbetslös. Dessa upplevelser delades dock inte av alla 
intervjupersoner, då vissa upplevde att det förekom ett visst socialt tryck (Kolla ref!) 
Herzberg (2001) påpekar vidare att det finns en koppling mellan hur länge arbetslösheten har 
varat och hur positivt inställda respondenterna var till sin situation. Mot bakgrund av att 
flertalet respondenter såg på sin situation med viss optimism, fanns en optimistisk syn även på 
en återetablering på arbetsmarknaden bland respondenterna, även bland dem som inte reagerat 

Socioekonomisk indelning (SEI) är enligt statistiska centralbyrån (2012) ett klassifikationssystem 
avsett att belysa den samhälleliga, hierarkiska uppdelningen av människor i olika klasser. Grunden för 
uppdelningen enligt SEI är en persons position på arbetsmarknaden.



positivt på själva arbetslösheten. Genomgående såg ungdomarna arbetslösheten som ett 
övergående problem.  
    Herzberg (2001) beskriver en paradox som flera av respondenterna gav uttryck för, att man 
för egen del var optimistiskt när det gällde att få jobb, men att man såg med en mycket mer 
pessimistisk syn på arbeten generellt, till exempel att det skulle bli svårare att få jobb i 
framtiden, vilket innefattar andra arbetslösas möjligheter att få jobb. Ovanstående inställning 
indikerar att ungdomarnas syn på arbetslöshet inte helt och hållet bottnade i faktisk 
efterfrågan på arbetskraft, eller i hur arbetsmarknadsläget ser ut generellt sett. Möjligheterna 
att få jobb antas till viss del även bero på huruvida man ansträngt sig tillräckligt eller inte. 
Den egna viljan sågs, med andra ord, ofta som en förutsättning för att få arbete.  
   Något som också behandlas av Herzberg (2001) är ”arbetslöshetens moral” – d.v.s 
samhälleliga normer och värderingar om hur man som arbetslös bör och inte bör bete sig vad 
gäller attityder, handlingar och förhållningssätt. Företagsamhet, så som att söka jobb och 
besöka arbetsförmedlingen, ansågs av ungdomarna vara positivt laddat medan slapphet ansågs 
som negativt laddat. Samtliga ungdomar i studien försökte agera i enlighet med bilden de 
hade av "en bra arbetslös" (jfr företagsamhet ovan) men ansåg också att det fanns arbetslösa 
som var mindre ”bra”, det vill säga de som inte agerade i enlighet med det företagsamma 
idealet. Vissa av respondenterna hade dock större förståelse för sistnämnda typ av beteende; 
det beskrevs som naturligt att man ger upp efter en längre tids arbetslöshet. 
   Något som blir tydligt i Herzbergs (2001) studie är att respondenterna till största delen ser 
arbetslöshet som ett individuellt problem snarare än som en del av samhälleliga strukturer. 
Ungdomarna hänvisade till individuella förklaringar framför strukturella; man var lat eller 
kräsen eller saknade utbildning. Enligt Herzberg kan ett sådant perspektiv medföra nackdelar 
för den arbetslöse. Okunskap om vad som på strukturell nivå ligger bakom arbetslöshet kan 
leda till att den arbetslöse skuldbelägger sig själv och enbart ser arbetslösheten som ett 
personligt misslyckande. I Herzbergs egen studie visade dock ungdomarna inte några direkt 
tydliga känslor av skuld eller skam på grund av arbetslösheten.  

2.2 Forskning om ungdomar på mindre orter  
Forskningsöversikten Ung i utkant (red. Helve, 2004) redogör för forskning om ungdomar 
bosatta i glesbygdsområden och mindre orter i Norden. Här analyseras bland annat 
levnadsvillkoren för ungdomar utifrån olika parametrar så som utbildning, syn på alkohol och 
droger, hälsa och sysselsättning. I denna forskningsöversikt konstaterar Waara (2004) bland 
annat att mobiliteten är som högst bland 20-24-åringar och att dessa i hög grad lämnar 
landsbygd och mindre orter för större städer. Denna flyttbenägenhet beror till stor del på att 
fler och fler väljer att studera vidare. Det tas även upp att kvinnorna är de som är mest 
benägna att flytta. Som en möjlig förklaring till detta tas ett motstånd mot miljöer präglade av 
det traditionella manliga tolkningsföreträdet upp (Waara, 2004).  
     Helves (2004) forskningsöversikt indikerar att forskningen på området inte är särskilt 
omfattande men att viss forskning ändå gjorts. Ny forskning har även tillkommit efter att 
nämnda översikt publicerades, som t.ex. en avhandling gjord av Svensson (2006). Denna 
studie behandlar gymnasieungdomar bosatta i Söderhamn och deras tankar om framtiden 
baserat på om de planerar att flytta från orten eller stanna kvar. Studien analyserar även 
drivkrafter och faktorer som ligger bakom beslut att flytta eller stanna och konstaterar att 
besluten inte är slumpmässigt fördelade utan ofta har ett samband med kön och 
klasstillhörighet. Svensson (2006) såg att det fanns en ovilja bland respondenterna själva att 
prata i termer av strukturer som kön och klass och att de istället ofta hänvisade till ”det fria 
valet”. Men det fanns samtidigt tydliga mönster i vad som ansågs vara ”naturligt” och 
”normalt” att göra beroende på klasstillhörighet. Det ”naturliga” för arbetarklassungdomarna 
var att det fanns jobb på orten och att det därmed var naturligt att stanna kvar och jobba. För 



medelklassungdomarna fanns en tanke om att ungdomstiden var kopplad till det urbana och 
de fann det därför mer naturligt att söka sig till en större stad. Arbetarklassungdomarna visar 
på en starkare förankring till sin hembygd medan medelklassens ungdomar visar på en vilja 
att ”komma vidare.” Svensson (2006) såg också att det fanns könsrelaterade skillnader inom 
respektive samhällsklass. Pojkarna i Svenssons (2006) studie såg överlag tillgången till arbete 
som en viktig faktor i framtiden. Arbetarklasspojkarna tenderade till skillnad från 
medelklasspojkarna att se det som viktigt att arbetet fanns på nära håll. Pojkarna från 
medelklassen hade även en mer bekymmerslös syn på framtiden och en känsla av vetskap om 
att det skulle ordna sig medan pojkarna från arbetsklassen i högre grad verkade oroa sig för 
framtiden.  
   Svensson (2006) menar vidare att det fanns en stor skillnad gällande flickornas syn på sin 
framtid. Flickorna från arbetarklassen hade en önskan om relationer till släkt och familj som 
var starkt kopplad till den traditionella synen på kvinnorollen. I fråga om andra delar så som 
arbete var tankarna mer diffusa och flexibla. Det sågs en koppling mellan ett accepterande av 
den traditionella kvinnorollen och viljan att stanna kvar i regionen. Medelklassflickorna 
visade tendenser till att ta avstånd från denna roll och de var också de som visade på den 
största viljan av alla att flytta från regionen. Det kan i sin tur kopplas till en vilja att kräva en 
plats på den offentliga arenan, något som kvinnor traditionellt sett inte har krävt.  
   Det fria valet kontra reproduktion av underordning är en återkommande diskussion i 
avhandlingen. Som tidigare nämnts var respondenterna i studien ofta ovilliga att se strukturer 
som bakomliggande faktorer till sina val och de hänvisar istället ofta till att alla har en egen 
vilja (Svensson, 2006).  
   Kåks och Westholm (2006) har studerat ungdomar bosatta i Ludvika och deras relation till 
uppväxtorten. I studien beskrivs bland annat hur bilden av en boendeplats formas av 
omvärldens värderingar av den, till exempel genom media. Kåks och Westholm (2006)  
beskriver bl.a. hur vissa av respondenterna i studien uttrycker sig i negativa ordalag om 
uppväxtorten; det är en riktig håla där det inte finns något att göra. Denna inställning är i viss 
mån baserad på det faktum att nöjesutbudet på mindre orter är mer begränsat än i en större 
stad men det kan även vara ett sätt för respondenterna att skapa en nödvändig distans till sin 
uppväxtort. Dock påpekas det att mycket i ungdomarnas bild av boendeorten baseras på en 
schablonbild som finns om mindre orter. Större städer utmålas genom massmedia, 
utbildningsväsendet och arbetsmarknaden som representanter för det ungdomliga idealet och 
som därmed kan anses representera en slags rörlighet medan mindre orter står för det mer 
trögflytande. Bilder av platser färgas av omvärldens förväntningar och värderingar och det 
beskrivs hur respondenterna i studien på olika sätt förhåller sig till detta. Andra personers bild 
av Ludvika fanns med som ett centralt tema i de flesta intervjuerna. Vissa av respondenterna 
gav uttryck för en kluvenhet då de med storstaden som ideal tvingas göra jämförelser med sin 
egen tillvaro. Ungdomarna bar med sig en negativ bild som de ofta uttryckte i ord, men 
samtidigt gav de indirekt uttryck för att trivas på orten (Kåks och Westholm, 2006).  
   De människor som bor på en plats måste förhålla sig både till mediernas och omvärldens 
värderingar samtidigt som de förhåller sig till sina egna erfarenheter av att leva där. Detta 
skapar ett dubbelt förhållande till platsen som man som boende alltså måste förhålla sig till. 
Som exempel på ett dubbelt förhållande nämns att en ort av andra utmålas som en ”håla” där 
ingenting finns att göra medan den boende själv upplever det som rätt trivsamt att bo där 
(Kåks och Westholm, 2006).  
 
2.3 Forskning om ungdomars framtidsplaner 
Kåks studerar i en longitudinell studie från år 2007, som bl.a. behandlar ungdomars 
framtidsperspektiv en grupp unga människor från att de är 15 år till att de är 25 år. 
Ungdomarnas framtidsperspektiv beskrivs som en form av modell för hur det ideala livet ser 



ut i den specifika kulturella kontexten (vilket ungefär motsvarar "life-scripts" hos Frykman, 
1992). De fungerar som ett slags livsmanus för hur man ser på sin framtid; vilka händelser 
som skall finnas med och i vilken ordning dessa ska komma. Utifrån Kåks (2007) studie är 
det den här typen av livsmanus som strukturerar ungdomarnas föreställningar om vad som är 
ett bra liv; både ur samhällets och det egna perspektivet. Ungdomarna diskuterar utifrån dessa 
livsmanus både när de föreställer sig framtiden och när de utvärderar sitt liv hittills. Kåks 
(2007) menar att respondenterna i studien på olika sätt försöker förhålla sig till samhälleliga 
normer om vad man ska göra och i vilken ordning, som exempelvis normen att man ska ”leva 
livet” innan man skaffar barn. Respondenterna i studien föreställde sig dessutom gärna 
framtiden utifrån på förhand givna kategorier, så som att "bilda familj" eller att "resa och se 
världen" och tenderade ofta att relatera framtiden till dessa givna kategorier. Dessa kategorier 
kan enligt Kåks ofta kopplas till övergångsmarkeringar, så 

h kan ses som en del av ungdomarnas life-scripts (Kåks, 2007).  
   Respondenterna i Kåks studie är samtliga uppväxta i Ludvika.  När de pratar om framtiden 
är det centralt att många talar i termer av att "flytta-stanna-återvända". Olika faser i livet är 
kopplade till olika platser, och ofta är det vardagsaktiviteter, som att jobba eller att gå i 
skolan, som styr var man befinner sig geografiskt vid en viss livsfas. Kåks (2007) lyfter fram 
de geografiska förflyttningarna som centrala i respondenternas ”life-scripts” (Kåks, 2007). 
Kåks menar också att förmågan att föreställa sig framtiden ofta skärptes med åren hos de 
intervjuade. Som tonåringar talade respondenterna mer om vilka livsvärden som skulle vara 
centrala; trygghet eller kärlek till exempel. Som lite äldre kunde de mer utförligt beskriva 
tänkbara scenarion. De kunde se framtiden i en tänkbar kronologisk ordning, gällande till 
exempel när man ville resa, utbilda sig eller bilda familj (Kåks, 2007).   
     Leccardis (1999) studie baserar sig på ungdomar i medelhavsregionen och deras 
levnadsvillkor.  Dagens unga måste ha en plan för framtiden och förverkliga sig själva på ett 
annat sätt. Valmöjligheterna för dagens unga är fler än för tidigare generationer och unga idag 
bygger sin identitet på de valen de själva tvingas göra, snarare än på traditioner. Unga idag 
ställs också inför det omöjliga uppdraget att skilja mellan vad som är realistiskt möjligt och 
inte. Man tvingas ständigt göra egna val, t. ex. gällande arbetslivet och familjelivet och det är 
dessa val som skapar en människas identitet. 
     Leccardi (1999) menar precis som Bunar och Trondman (2001) att ungdomars inträde i 
arbetslivet försenas i jämförelse med tidigare i och med strukturförändringar. Dessutom 
menar Leccardi (1999) på att ungdomar har svårigheter att få de jobb som är stabila och som 
passar för deras bristande erfarenhet (jfr Soidre, 1999). Även om det gjorts insatser för att 
underlätta för ungdomars inträde på arbetsmarknaden finns det fortfarande en kluvenhet 
mellan de förväntningar som unga ofta har och de verkliga möjligheterna att välja jobb. En 
liknande situation inträffar också i hemmiljön, där unga lever längre hemma hos sina 
föräldrar, även efter det att de har avslutat sina studier och att detta kan ha sin förklaring i 
strukturella problem med arbetslöshet och svårigheter att hitta bostad. Generellt sett kan ovan 
nämnda fenomen kopplas till att ungas inträde i vuxenrollen går långsammare idag. 
Ungdomar är i allmänhet mindre benägna att se ungdomstiden som en förberedelsefas för 
vuxenlivet vilket kan bero på att de ”stora” valen som tidigare setts som grundstenarna i 
identitetsskapande har ersatts av mindre, mer kortsiktiga ”del-val”, d.v.s. man planerar för den 
kortsiktiga framtiden men framtiden i ett längre perspektiv är mer oklar. Fokus verkar snarare 
ligga på att hitta mening i nuet och att lösa identitetsproblem med kortsiktiga lösningar 
(Leccardi, 1999) 
     Cwejman och Fürst (1991) beskriver att det är en central del i en människas 
identitetsutveckling att förhålla sig till vårt samhälles könsroller som motsvarar kulturella och 
tidsmässigt föränderliga definitioner av vad som är kvinnligt respektive manligt. Som 
tonårsflicka innebär det att man måste förhålla sig till den traditionellt kvinnliga rollen, 



oavsett hur man väljer att förhålla sig till den. De olika uppfattningarna man har gällande 
relationer mellan könen styr hur man föreställer sig framtiden, vilka val man gör och vilken 
roll man själv kommer att ta i det vuxna livet. Bland annat tas bilden av moderskap upp. Detta 
är något som i princip alla intervjupersoner i Cwejman och Fürsts (1991) studie räknar med 
att få uppleva. De har ofta en uppfattning om att de ska hinna göra saker innan de blir 
föräldrar; samtidigt som de kan relatera till föräldraskapet och ofta ha en tydlig känsla om när 
det bör infalla och hur det ska vara då. Cwejman och Fürst (1991) tar precis som tidigare 
redogjorda studier upp det uppskjutna vuxenlivet. I och med att självförverkligande och 
självutveckling beskrivs som centrala värden vill ungdomarna i denna studie utveckla sin 
egen självständighet och se världen.  Det är möjligt att skjuta upp det ansvar som vuxenlivet 
innebär genom t.ex. att resa och det är svårare att välja utbildning samtidigt som 
yrkesutbildningarna tar allt längre tid. Nya samhälleliga värderingar som gör att man 
värdesätter självutveckling, ser moderskap som något som kräver mognad samt att det 
traditionella kvinnolivet ses som tråkigt och inte tillräckligt belönande kan också vara faktorer 
som bidrar till uppskjutandet av vuxenlivet (Cwejman och Fürst, 1991). 
     Nilsson (1998) redogör för en kvalitativ undersökning gällande ungdomar mellan 15-20 år 
och tar i studien bland annat upp framtidsperspektivet. Ungdomar tenderar i allmänhet att 
svara ”traditionellt men tidstypiskt” på frågor om hur de tänker sig sin framtid. Traditionellt i 
den bemärkelsen att pojkar respektive flickor tenderar att se sig själva inom olika sfärer i 
arbetslivet; pojkar ofta inom tekniska arbeten eller idrott medan flickor ofta ser sig själva 
inom kulturvärlden. Det traditionella ligger också i att när ungdomar beskriver sin framtid 
talar de ofta i termer av arbete, familjeförhållanden samt ekonomiska förhållanden, snarare än 
om fritid och vänskapsförhållanden. Det tidstypiska ligger i att önskan att ”bli någon” och att 
synas generellt sett verkar vara framträdande hos många av ungdomarna. Gällande pojkars 
framtidsbilder ser Nilsson (1998) att dessa i allmänhet är något mindre geografiskt rörliga än 
flickorna. De verkar också vara något mindre intresserade av utbildning samt något mera 
avvaktande i avseendet att flytta hemifrån.  

3. Tolkningsram 
3.1. Studiens centrala begrepp/begreppsdefinitioner 
3.1.1 Ungdomar 
I studien använder jag begreppet ”ungdomar” om respondenterna. Detta begrepp använder jag 
som en sammanvägning av olika definitioner. Arbetsförmedlingen, som är central i denna 
studie, definierar enligt ett informationsblad om jobbgarantin (Arbetsförmedlingen, 2012) den 
som har fyllt 16 men som är under 25 år som ungdom. Utifrån den första artikeln i 
Konventionen om barnets rättigheter (Regeringskansliet, 2006) är dock ett barn en individ 
som är under 18 år. Individer med en ålder över 18 år är således att betrakta som vuxna 
utifrån denna konvention. Jag har i denna studie valt att benämna respondenterna som 
ungdomar, trots att de även kan betraktas som vuxna. Detta för att enkelt i skrift tydliggöra att 
det rör sig om yngre personer. Den definition som används av Arbetsförmedlingen har jag 
frångått i och med att jag valt att inte inkludera personer som är under 18 år i denna studie, då 
dessa enligt Barnkonventionen (Regeringskansliet, 2006) och svensk lagstiftning (9 kap. 1§ 
Föräldrabalken) är att betrakta som barn vilket således kräver andra etiska ställningstaganden 
samt kontakter med vårdnadshavare. Detta har i sin tur studiens tidsram inte tillåtit. Därför 
skulle en lämplig definition av ungdomar i denna studie kunna vara personer mellan 18-25 år.  

3.1.2 Arbetslöshet  
Öppet arbetslös definieras av Arbetsförmedlingen (2011) som följande:  
 
      ”(…)arbetssökande som är inskrivna på en arbetsförmedling, är utan arbete, aktivt söker och     



      omgående kan tillträda ett arbete samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.” 
 
I denna studie har jag valt att även inkludera personer som arbetar på deltid eller som har ett 
tillfälligt jobb men som är inskrivna på arbetsförmedlingen för att söka heltidstjänster. 
Väsentligt här är att de respondenter som har ett arbete på deltid inte av fri vilja jobbar mindre 
än 100 procent och att de inte t.ex. studerar vid sidan av.  
   Relevant för studien är även begreppen konjunkturarbetslöshet, friktionsarbetslöshet och 
strukturarbetslöshet.  
   Konjunkturarbetslöshet innebär att efterfrågan på arbetskraft till följd av lågkonjunkturen 
minskar. Arbetslösheten i Sverige idag har främst konjunkturella förklaringar, men hög 
konjunkturell arbetslöshet kan också leda till struktur- och friktionsarbetslöshet (Carlén och 
Löfgren 2009).  
   Friktionsarbetslöshet innebär den kortare period av arbetslöshet som uppstår då en person 
går från ett jobb till ett annat. En förklaring till högre friktionsarbetslöshet kan bero på att de 
lediga jobben inte finns där de arbetslösa finns. En högre andel tidsbegränsade anställningar 
leder generellt också till att människor oftare byter jobb, vilket kan innebär fler 
arbetslöshetsperioder mellan jobben. Strukturomvandlingar kan också medföra 
friktionsarbetslöshet eftersom detta innebär att människor befinner sig i en övergång mellan 
olika branscher eller regioner.  
   Strukturarbetslöshet beskrivs av Carlén och Löfgren (2009) som ett resultat av att de 
personer som är arbetslösa inte passar för de lediga jobben. Detta uppstår bland annat när de 
jobb som kräver mer okvalificerad arbetskraft försvinner till förmån för mer kvalificerade 
jobb. De personer som förlorar sitt arbete då har svårare att få ett nytt jobb utan att delta i 
kompetenshöjande insatser så som utbildning. Konkurrensen om okvalificerade jobb har 
således blivit högre och arbetsgivaren kan därmed pressa upp utbildningsnivån för dessa. I 
och med detta ökar kompetenskraven oavsett om detta är motiverat för det specifika arbetet 
eller inte. Strukturarbetslöshet kan också innebära en förskjutning av jobb inom vissa 
branscher, regioner och yrkeskategorier. Det är inte heller säkert att de jobb som försvinner 
under en lågkonjunktur återuppstår i samma branscher, regioner och yrkeskategorier senare, 
varför denna förskjutning kan ske. Strukturomvandlingar har bidragit till att sysselsatta inom t 
ex jordbruk och tillverkningsindustri har minskat medan sysselsättningsgraden inom t ex 
handel, vård och omsorg och företagstjänster har ökat. Carlén och Löfgren menar också att 
unga befinner sig på en särskilt utsatt position på arbetsmarknaden, och allra mest utsatta är 
unga med kort och eventuellt bristfällig utbildning. Personer som saknar gymnasial utbildning 
utgör idag en allt mindre del av arbetsmarknaden och arbetslösheten hos dessa personer har 
ökat i jämförelse med 1990-talet. Mest påtagligt är detta alltså för unga personer. Det pekas  
också på ett problem med deltidsarbetslöshet för unga personer. 14 procent av de som deltog i 
arbetskraften var år 2008 undersysselsatta. Speciellt unga kvinnor är deltidsarbetslösa (Carlén 
och Löfgren).  
    Andelen personer med högre utbildning som jobbar inom lågkvalificerade jobb ökar även 
de. Personer med enbart grundskoleutbildning kommer enligt prognoser att minska de 
närmaste 20 åren samtidigt som de kvalificerade jobben kommer att öka mindre snabbt än 
andelen personer med en högskoleutbildning. Detta leder till att arbetsgivare kan fortsätta 
pressa upp utbildningskraven för sina respektive branscher (Carlén och Löfgren, 2009).  
 
3.2 Teoretiska utgångspunkter 
I de teoretiska utgångspunkterna kommer jag att redogöra för olika teorier som sedan kommer 
att användas för att analysera respondenternas situation både utifrån teorier på strukturell nivå 
och på individnivå.  Studien utgår från ett intersektionellt perspektiv och jag har således 
försökt att ha intersektionalitet som ett synsätt genom hela uppsatsförfarandet snarare än en 



metod för att analysera enskilda delar av resultatet. Övriga teoretiska utgångspunkter i denna 
studie är Bourdieus habitusbegrepp, Giddens livsstilsbegrepp samt Turners teori om 
transaktionella behov.  

3.2.1. Intersektionalitet 
Intersektionalitet utgår från uppfattningen att olika maktstrukturer baserade på till exempel 
kön, sexualitet, klass, ålder och etnicitet inte är oberoende av varandra utan måste ses i ett 
sammanhang. Således kan dessa strukturer inte heller analyseras som separata fenomen 
(Mattsson, 2010). Maktstrukturer kan beskrivas som olika samhälleliga krafter som skapar 
hierarkiskt inordnade kategorier och grupper. Samhälleliga maktstrukturer är ofta invanda och 
självklara för människor. Av denna anledning vill människor inte alltid erkänna sig delaktiga i 
dem när de konfronteras med dem. Mattsson menar vidare att maktstrukturer upprätthålls 
genom våra vardagliga handlingar. Utgångspunkten i föreliggande studie är att även kulturella 
stereotyper som människor använder i vardagslivet, liksom media och byråkratiska 
organisationer som allmänheten kommer i kontakt med bidrar till att upprätthålla ovan 
nämnda maktstrukturer i samhället.  
     Begreppet kategori är centralt inom det intersektionella perspektivet. Mattsson (2010) 
beskriver det som en form av konstruerad grupp där olika företeelser förs samman kring 
någonting gemensamt. Kategoriseringen underlättar för oss när vi tolkar och förstår 
omvärlden. Kategoriseringar har även relevans för socialt arbete. Som socialarbetare kan man 
t.ex. arbeta inom områden så som missbruk eller kriminalitet. Dessa områden omfattar 
klienter vilka kategoriseras som kriminella eller missbrukare. Kategoriseringar av liknande 
slag är också viktiga i en annan mening; utifrån kategorierna ges det förutsättningar för 
resurser, insatser och verksamheter att skapas och organiseras för att kunna möta människors 
behov. I den här studien kommer det att bli aktuellt att reflektera över vilken mening som 
läggs i en kategori, i och med att respondenterna i studien kommer att kategoriseras som 
”ungdomar” eller som ”arbetslösa”. Värt att beakta i samband med detta är att dessa 
kategoriseringar inte är oproblematiska och inte heller definitiva till sin karaktär. 
Kategoriseringen bygger på föreställningen om dess innehåll och är inte en objektiv sanning 
(Mattsson, 2010).  
     En intersektionell analys handlar enligt Eriksson Zetterquist och Styhre (2007) inte om att 
bryta ned olika makstrukturer till separata teorier utan snarare utgår den från att begreppen 
kön, etnicitet, klass och sexualitet ständigt är relaterade till varandra; en individ är således inte 
enbart ett kön, en klasstillhörighet, en etnicitet eller en sexualitet. Intersektionalitets- 
perspektivet betonar enligt Eriksson Zetterquist och Styhre (2007) samhällets ständiga 
förändring; även om en kategori, så som kön oftast varar genom hela livet så påverkas vad det 
innebär att vara t.ex. kvinna eller man av att samhället hela tiden förändras. Olika betydelser 
och värderingar kopplade till innebörden av en kategori är också avhängigt till exempel social 
och kulturell kontext och ålder.  
     En grundtanke i den här studien är att många olika faktorer snarare än någon enskild faktor 
påverkar hur respondenterna ser på sin livssituation och framtid. En annan utgångspunkt i 
studien är att det finns strukturella orättvisor som kan påverka en människas framgång på 
arbetsmarknaden varför jag har valt ett intersektionellt perspektiv på analysen. 
 
3.2.2 Habitusbegreppet som förklaring till handlingsmönster 
Det sociala rummet innebär en form av spelplan med olika regler för individerna som 
utnyttjar denna. Inom spelplanen finns olika kapitalformer som människor, beroende på 
klasstillhörighet, har olika tillgång till (Bourdieu, 1993). Bland dessa kapitalformer omnämns 
t. ex. följande:  
     Ekonomiskt kapital vilket dels innebär de materiella och ekonomiska tillgångar en person 
har men även huruvida hen har kunskap om de ekonomiska spelreglerna.  



     Socialt kapital som innebär en persons sociala nätverk: släkt, vänner och andra kontakter.  
     Kulturellt kapital, en ingående kännedom om olika kulturformer, så som konst eller musik 
samt ett antagande av kultiverade uttrycksformer, så som att uttrycka sig kultiverat i språk.  
     Utbildningskapital tas även upp som en kapitalform som delvis men inte helt hänger 
samman med det kulturella då personer med ”samma” kulturella kapital från hemmiljön 
tenderar att göra olika val inom utbildningsväsendet bland annat baserat på kön och ålder.  
     Utöver dessa kapitalformer tar Bourdieu (1993) även upp en form av kunskap som kan 
finnas överallt och som fyller en funktion i sitt sammanhang och som fungerar som ett 
specifikt kapital beroende på kontext. För att en företeelse ska bli ett kapital krävs att det 
tillerkänns värde av andra personer inom samma kontext. Vilket kapital som har störst vikt 
beror på vilken kontext individen befinner sig i. 
     Bourdieu (1993) beskriver hur de flesta av medlemmarna av en viss klass kommer att följa 
den studie- och yrkesmässiga bana som de i någon mening är förutbestämda att följa. 
Samtidigt är det även förutbestämt att en liten andel även kommer att avvika från denna bana, 
och därmed ge sig in på en bana som kan kopplas till en annan, högre eller lägre klass.  
     Bourdieus begrepp habitus kan beskrivas som en uppsättning av handlingsmönster som 
delas av människor som har ovan nämnda kapital gemensamt. Utifrån de olika kapitalformer 
en människa besitter tillskriver hen sig själv och andra särskiljande tecken och egenskaper 
som kan användas för att hjälpa oss att bilda en uppfattning om vad som anses vara typiskt för 
olika kategorier av människor. Det beskrivs också att vårt habitus definieras utifrån vad det 
står i motsats till, i och med att vårt varande definieras av vad vi inte är. Våra 
handlingsmönster bidrar sedan till att reproducera makthierarkier i samhället. Att en människa 
ofta rör sig mellan olika sociala miljöer leder till att denne kan tillägna sig ett habitus som gör 
att hen kan röra sig mer eller mindre naturligt mellan olika sociala miljöer. Dock formas 
människan i olika hög grad av olika miljöer; särskilt stark påverkan har uppväxtmiljön, vilken 
skapar ett habitus som följer med livet ut.  Olika kapitalformer samt samhälleliga 
makstrukturer, så som etnicitet, kön, klass etc. är således det som skapar en persons habitus 
(Bourdieu, 1993).  
     En grupp av människor har tillgångar utöver de ekonomiska som gör att de genom högre 
utbildning kan tillskansa sig de mest maktfyllda positionerna i ett samhälle (Broady, 2008, s. 
12). Bourdieus utgångspunkter är att indelning av människor i klasser inte enbart kan baseras 
på så kallade objektiva ekonomiska förhållanden utan man måste ställa sig frågan varför 
människor ordnar och anpassar sig till en liten elit så att denna elits makt bevaras. Fler 
mekanismer än just det ekonomiska är av vikt för detta system av underordning. Bourdieu och 
Passeron (2008) tar upp utbildningssystemet som centralt i reproduktionen av klassamhället. 
En person som kommer från enklare förhållanden kommer att möta på större svårigheter på 
sin väg genom utbildningssystemet. Enligt Bourdieu och Passeron (1970) upprätthåller och 
reproducerar utbildningssystemet, genom sina grundläggande funktioner, även relationer 
mellan olika samhällsklasser.  
     Till stor del påverkas en individs fram- eller motgång inom utbildningsväsendet av vilken 
tillgång denne har till de olika kapitalformerna; vilket habitus denne har. Detta gör sig på 
olika sätt påmint genom hela individens utbildningsgång. Bourdieu och Passeron (1970) tar 
upp det språkliga kapitalet, som en del av det kulturella kapitalet, som ett exempel på något 
som är viktigt under de första skolåren då barnets användning av språket är en av de främsta 
bedömningspunkterna för läraren. Individens språkliga kapital, liksom dennes tillgång till de 
övriga kapitalformerna, fortsätter att bedömas genom samtliga steg av utbildningsväsendet. 
Det språkliga kapitalet fungerar även som ett verktyg för att hantera olika typer av 
information och bearbetning av denna och komplexiteten i det språk som förmedlats genom 
familjen påverkar individens förmåga till detta. Således följer en ovilja inför 
utbildningsväsendet för de personer som befinner sig längst ifrån det akademiska språket.  



 
3.2.3 Livsstilsbegreppet som förklaring till handlingsmönster 
Giddens (1999) tar upp livsstilar som en viktig del av den enskilde individens självidentitet i 
det senmoderna samhället. Detta begrepp definieras av Giddens (1999) som en uppsättning av 
praktiker och praktiska erfarenheter som en individ följer och man tvingas konstant att göra 
val utifrån dessa erfarenheter. Giddens (1999) menar att en livsstil är mer beroende av en 
persons egna val än av något som går i arv. Det är idag i mindre grad traditioner som styr 
vilka valmöjligheter vi har, samtidigt som vissa individer hindras från att anta en önskvärd 
livsstil p.g.a. t.ex. ekonomiska faktorer.  
     De val man gör tar sig uttryck i bl.a. kläd- och matval, umgänge och handlingssätt. Att 
fatta små, vardagliga beslut bidrar i ett längre perspektiv till att bygga upp en bild av vem man 
vill vara. I ett senmodernt samhälle bidrar dessa val som skapar en livsstil till skapande och 
återskapande av kärnan i självet. När en person har tagit till sig en viss livsstil utgör den 
vederbörandes referensramar och hen kommer att välja bort de handlingsmönster och andra 
val som inte anses vara förenliga med valet av livsstil. De mångskiftande valen i 
vardagssituationer som människor dagligen tvingas till att göra bildar tillsammans en livsstil; 
man kan säga att en livsstil är ett kluster utav mindre val som tillsammans bildar ett mönster 
och en ontologisk trygghet, d.v.s. en känsla av förankring i verkligheten, för individen 
(Giddens, 1999). 
     I det senmoderna samhället ställs individen inför ett antal olika valmöjligheter där man inte 
i lika hög grad som tidigare kan luta sig mot vad man traditionellt sett skulle ha valt. Detta 
kan innefatta val av kost, val av klädstil, val av umgänge etc. En annan aspekt av 
livsstilsbegreppet rör en pluralisering av olika livsvärldar, så som arbetsliv, familjeliv och 
fritid i och med att de olika sektorerna i en människas liv i det förmoderna samhället var 
mycket närmare sammanbundna. Arbete, familjeliv och fritid skedde således i närmare 
anslutning till varandra. Detta eftersom att lokalsamhället var mer dominerande i förmoderna 
samhällen. Idag är de olika sektorerna ofta mer avskiljda från varandra, exempelvis genom att 
arbetet och fritiden kanske inte sker på samma ställe som familjelivet. En livsstil är också 
knuten till och ger uttryck för en viss miljö och det krävs således olika handlingsmönster 
beroende på vilken miljö man rör sig i, detta innebär dock inte att man antar olika livsstilar 
beroende på miljö utan snarare att en viss livsstil är mer fördelaktig i vissa miljöer. I miljöer 
där individen inte kan ge uttryck för sin livsstil eller där livsstilen ifrågasätts kommer hen att 
känna sig obekväm. I och med pluraliseringen av livsvärldarna går det inte att på samma sätt 
förlita sig till vad man traditionellt sett har gjort, under den tiden då livsvärldarna var nära 
sammanbundna med varandra. Man måste således anpassa sin livsstil efter varje specifik 
sektor (Giddens, 1999).  
     Livsstilar är som sagt något som är nära förbundet med det senmoderna samhället, och alla 
tvingas i praktiken, enligt Giddens (1999) att välja livsstil. Dock kan dessa val vara mer eller 
mindre formade av bland annat grupptryck, offentliga förebilder samt socioekonomiska 
faktorer.  

3.2.4 Transaktionella behov 
Turner (2002) väger samman olika socialpsykologiska beskrivningar av vilka behov 
människor har. Utifrån dessa drar han slutsatsen att det finns fem olika ”transaktionella 
behov” som en människa har och som tillgodoses huvudsakligen genom social interaktion. De 
transaktionella behoven motiverar en individ till att interagera socialt med andra; men om 
behoven inte uppfylls genom interaktion med andra kan det innebära att individen erfar 
negativa konsekvenser. Individen kommer då att söka efter uppfyllelse av behoven på andra 
sätt, alternativt dra sig undan från det sociala livet. Turner (2002) beskriver att reaktionerna på 



ett misslyckande att möta behoven kan vara komplexa men ofta innefattar någon form av 
försvarsmekanismer från individen.  
      Basen i teorin om de transaktionella behoven är att människan drivs av mer än sociala och 
kulturella strukturer, även om mycket av de behov vilka en person söker fylla i en situation är 
påverkade av situationen i sig samt av den kulturella och sociala kontext personen befinner 
sig i. I och med detta är det i denna studie rimligt att anta att behoven graderas olika högt 
beroende på social/kulturell kontext hos respondenterna. 
     De transaktionella behoven som Turner beskriver är följande:  

1. Behov av självverifikation Vi söker efter verifikation från andra, vilket innebär att vi 
har ett behov av att få reaktioner och bekräftelse på våra handlingar från andra 
människor. En individ har enligt Turner (2002) en grundläggande känsla om vem hen 
är; ett s.k. kärnsjälv. Men individen har också en känsla av vem hen är i olika 
sammanhang; så som i familje- eller arbetslivet (sub-identiteter kopplade till olika 
institutioner) samt en känsla av vem hen är i specifika situationer (rollidentiteter 
kopplade till kategorier inom en institution så som pappa i familjen, sjuksköterska i 
arbetslivet etc.). Således menar Turner (2002) att en persons själv existerar på tre plan 
samtidigt och individen har behov av bekräftelse på alla dessa plan.  

2. Behov av ett givande utbyte med andra, vilket innebär att människor strävar efter att 
känna tillfredsställelse genom att vara andra till nytta. Man jobbar för att ta del av så 
stora belöningar som möjligt i förhållande till kostnader och investeringar. Denna 
form av utbyte kan ske genom ett arbete och belöningen (d.v.s. lönen) som detta ger, 
men också i form av utbyte med andra människor.  

3. Behov av grupptillhörighet, En individ söker i de sociala situationer hen ingår i efter 
tecken på delaktighet i det interpersonella flödet i gruppen. Människan strävar efter 
andra att dela upplevelser med för att få känna sig inkluderad i dessa sammanhang.  

4. Behov av tillit, vilket innefattar en upplevelse av att kunna förutsäga andra människor 
och deras handlingar, att andra människor bedöms vara synkroniserade och uppriktiga 
och att de visar respekt för det själv som individen visar upp. 

5. Behov av ”fakticitet”, Överensstämmelse med verkligheten: att individen upplever att 
hen delar bilden av verkligheten med andra människor och att hen uppfattar en 
situation som korrekt. Detta behov innefattar också att individen har en bild av 
verkligheten som obeveklig och konstant till sin karaktär. Att uppleva en brist på 
fakticitet i tillvaron kan innebära en svårighet för individen att uppfylla de övriga 
transaktionella behoven och de flesta reflekterar sällan över det behovet, så länge 
fakticiteten inte ifrågasätts på något sätt.  

I denna studie kommer jag att använda begreppet kopplat till arbetslivet och vilka av dessa 
transaktionella behov som ett arbete anses kunna bidra till att uppfylla.  
 
 
4. Metod 
4.1. Val av metod 
Då studien syftar till att undersöka ungdomars egna föreställningar av framtiden och 
upplevelser av sin livssituation samt att tolka deras upplevelser utifrån teoretiska begrepp, är 
respondenternas egna ord det mest centrala i sammanhanget. Utifrån detta faller det sig 
naturligt att studien har en kvalitativ metodansats (Kvale, 1997). Eftersom uppsatsen syftar till 
att förstå och tolka människors utsagor faller det sig även naturligt att utgå från en 
hermeneutisk forskningsansats (jfr Sohlberg & Sohlberg, 2009) Inom hermeneutiken ser man 
på tolkningar som divergenta; det vill säga att utgångspunkten är att det inte finns en specifik 
tolkning som är korrekt. Därför gör denna studie inte heller anspråk på att visa på en 
”korrekt” tolkning av det undersökta fenomenet. Då intervjumaterialet i studien tolkas mot 



bakgrund av teorier och teoretiska begrepp kan studien sägas bygga på en abduktiv 
slutledningsform (Bryman, 2011).  

4.2 Litteratursökning 
Då det övergripande ämnet blivit bestämt började jag söka efter information i form av artiklar, 
forskning och böcker. Jag använde mig av söktjänsterna Summon, Social services abstract, 
Sociological abstracts och Libris. Sökorden jag använt mig av är i huvudsak ”ungdomar”, 
”arbetslöshet”, ”mindre ort”, ”framtid”, ”framtidsbilder”, ”glesbygd”, ”youth”, 
”unemployment”, ”rural area”, ”future” och ”future visions” i olika kombinationer. Jag har 
även sökt efter tidigare studier som härrör till mina ämnen på databasen Digitala 
vetenskapliga arkivet (DiVA) och genom dessas (t.ex. Abrashi, 2008, Henriksson och Swens, 
2007) referenslistor fått uppslag till artiklar, böcker och forskning som sedan använts i denna 
studie. Under uppsatsförfarandets gång har jag ständigt sökt efter mer forskning och utifrån 
detta har syfte och frågeställningar utvecklats och förändrats.  
 
4.3 Urval och avgränsning 
Urvalet av respondenter har gjorts med inspiration från ett s.k. målstyrt urval, utifrån hur 
Bryman (2011) beskriver det. Målet med ett målstyrt urval är inte att finna ett representativt 
urval av populationen, utan att finna de respondenter som kan anses vara mest relevanta för 
den specifika forskningsfrågan. Utifrån studiens syfte faller det sig lämpligt att intervju unga 
vuxna som är i kontakt med Arbetsförmedlingen på en mindre ort om hur de t.ex. ser på sin 
framtid och sin livssituation. För att hitta lämpliga intervjupersoner kontaktade jag via e-post 
en arbetsförmedlare i [orten X] – mindre ort i Mellansverige med ca 4000 invånare och ett 
sjunkande invånarantal - som jobbade med åldersgruppen ifråga i kommunen och fick genom 
denne kontakt med en av respondenterna som jag sedan kontaktade via telefon. Jag 
medverkade även på två olika informationsmöten om ungdomsgarantin på arbetsförmedlingen 
i [orten X] där jag berättade om studien och att jag letade efter respondenter. Jag delade även 
ut en skriftlig förfrågan som riktade sig specifikt mot de eventuella respondenterna där 
studiens syfte beskrevs. Genom detta förfarande fick jag kontakt med ytterligare två av 
respondenterna vid första tillfället och ytterligare tre vid det andra. Respondenterna fick själva 
välja plats för intervjun, vilket innebar att de genomfördes antingen i lokaler som 
tillhandahölls av arbetsförmedlingens i [orten X] eller i lokaler som tillhandahölls av 
kommunen och bokades för ändamålet. En intervju ägde rum på ett kafé i en närliggande stad. 
Alla intervjuer ägde rum i december månad och tog mellan 30-45 minuter att genomföra.  
 
4.4 Intervjupersonerna 
Studien baseras på intervjuer med sex ungdomar mellan 18-25 år som är inskrivna på 
arbetsförmedlingen i [orten X]. Intervjupersonerna är anonymiserade i studien (jfr Kvale, 
1997) varför namnen som nämns i studien således inte är deras riktiga. De har fått fingerade 
namn för att underlätta för bearbetningen av data samt för att underlätta för läsaren. 
Namnsättningen gick till på så sätt att jag slumpmässigt fördelade en bokstav mellan A- F till 
varje respondent och gav dem sedan ett namn på den bokstaven de tilldelats. För att garantera 
respondenternas anonymitet finns deras riktiga namn inte nedtecknat i intervjumaterialet. 
Intervjupersonerna redogörs närmare för under avsnittet för resultat.  
 
4.5 Datainsamlingsmetod 
Respondenternas upplevelser undersöktes genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. 
Frågorna i den semistrukturerade intervjun är till sin karaktär öppna. Detta för att underlätta 
för att ställa eventuella följdfrågor som är anpassade till den specifika intervjusituationen 



(Bryman, 2011). Kvale (1997) menar att en intervjuguide för en semistrukturerad intervju kan 
bestå av olika centrala teman och förslag till frågor utifrån dessa teman och jag har utformat 
intervjuguiden i den här studien på detta sätt. Temana i denna intervjuguide är således 
kopplade till studiens syfte och frågeställningar och förslagen till frågorna håller sig inom 
dessa teman. Vid utformandet av intervjuguiden har jag även tagit del av intervjuguider från 
andra forskares undersökningar, vilka studerat liknande teman (Svensson, 2007, Henriksson 
& Swens, 2007), och låtit mig inspireras av dessa vid utformandet av intervjufrågorna.  
 
4.6 Analysmetod 
Samtliga intervjuer har spelats in för att underlätta bearbetningen av dem. De har sedan 
skrivits ut (transkriberats) i sin helhet, för att lättare få en överblick över materialet inför 
analysen. Intervjuerna har återgetts ordagrant i skrift och textmaterialet har således fått en 
talspråklig karaktär (Kvale, 1997).  
   Som analysmetod har jag använt mig av meningskoncentrering, med inspiration från Kvale 
(1997). För att få en djupare förståelse för innehållet har jag således läst igenom utskrifterna 
av intervjuerna i sin helhet. Efter det har jag koncentrerat innehållet i intervjumaterialet till 
kortare och mer koncist formulerade sammanfattningar av vad intervjupersonerna uttryckt. 
Nästa steg har bestått av att formulera teman som meningsenheterna passar in i, varpå jag 
försökt att koppla dessa meningsenheter till studiens syfte och frågeställningar.  Slutligen har 
jag knutit samman den relevanta informationen till en deskriptiv utsaga som delats upp utifrån 
olika ännu mer övergripande teman som bildar rubriker i resultatredovisningen. 
Intervjupersonernas berättelser har således kunnat kopplas till studiens struktur och 
frågeställningar.  
 
4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Denna studies syfte är att undersöka hur unga personer som är inskrivna på 
arbetsförmedlingen i en mindre ort upplever sin livssituation som arbetslös, vilka 
framtidsvisioner de har samt om det föreligger skillnader i dessa avseenden beroende på 
familjebakgrund. För att uppnå syftet har jag använt mig av kvalitativa, semistrukturerade 
intervjuer i vilka jag ställt frågor som berör olika teman knutna till syftet (se intervjuguide). 
Den semistrukturerade intervjuformen med intervjuguide har fungerat som stöd vid 
intervjuerna; när jag ställt följdfrågor till respondenternas utläggningar har jag alltid kunnat gå 
tillbaka till intervjuguiden för att försäkra mig om att frågorna jag ställer hänger samman med 
studiens syfte. Detta har i sin tur varit ett försök att säkerställa validiteten i studien, d.v.s. att 
se till så att jag undersöker det som jag avser att undersöka (jfr Kvale, 1997). 
   Begreppet reliabilitet handlar om konsistensen i arbetet och kan översättas med 
tillförlitlighet (Kvale, 1997). För att i möjligaste mån säkerställa tillförlitligheten i studien har 
respondenterna fått samma frågor och intervjuats av samma person. Sistnämnda är ett sätt att 
undvika intervjuareffekter, vilka annars lätt kan uppstå om fler personer är involverade som 
intervjuare (Bryman, 2011). 
   Att en studie har hög generaliserbarhet innebär att resultatet från urvalet kan generaliseras 
till en större population och andra kontexter än den/de i vilken studien har utförts (Kvale, 
1997). Detta är inte tanken med denna studie. Då intervjumaterialet består av sex intervjuer 
kan resultatet snarare ses som en ögonblicksbild av hur respondenterna upplever sin situation, 
vilket dock skulle kunna ge en fingervisning om hur andra personer, i liknande ålder och 
under liknande omständigheter, upplever sin situation som arbetslös.  

4.8 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra forskningsetiska principer för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning vilka jag har försökt att tillämpa på olika sätt genom hela 



uppsatsförfarandet. Dessa principer innefattar krav på information, krav på samtycke, krav på 
konfidentialitet samt krav på hur forskningsmaterialet får nyttjas. Informationskravet innebär 
att de personer som berörs av undersökningen ska informeras om studiens syfte och vilka 
delar som ingår i en undersökning. De ska också informeras om att deras deltagande är 
frivilligt och kan avbrytas när som helst. De åtgärder jag vidtagit för att försäkra mig om att 
deltagarna i denna studie är informerade är att jag både muntligt och skriftligt informerat 
deltagarna om undersökningens syfte innan de tackat ja till att delta. Jag har också informerat 
dem om att deras (eventuella) deltagande är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta det 
om de önskar. Dock kan det reflekteras över hur ingående informationen till respondenterna 
har varit, jag har till exempel informerat om syftet med studien och vad den generellt kommer 
att handla om, dock har jag inte informerat om den teoretiska grunden som studien bygger på. 
En princip rör krav på samtycke, vilket också innefattar ett krav på frivillighet. I denna studie 
har samtycket getts muntligt.  En annan aspekt rör det faktum att jag gått via en handläggare 
på en myndighet för att hitta respondenter, vilket skulle kunna innebära att känslan av 
frivillighet för respondenterna skulle kunna påverkas. Kravet på konfidentialitet innefattar att 
uppgifter om de som deltar i undersökningen ska förvaras med största möjliga konfidentialitet 
– personuppgifter får inte förvaras så att någon obehörig kan komma åt dem. I denna studie 
finns inte respondenternas riktiga namn nedtecknade. Jag har även valt att inte redovisa 
uppgifter som lätt kan kopplas till en specifik person. Dock finns en liten risk att 
respondenterna själva skulle kunna känna igen en person de känner, likaså kan andra personer 
med ingående kunskaper om någon av respondenterna i undersökningen komma att känna 
igen en specifik person. Slutligen tas en princip som gäller hur forskningsmaterialet får nyttjas 
upp. Insamlade uppgifter får endast användas för forskningsändamålet. För att tillförsäkra 
detta har endast jag haft tillgång till det insamlade materialet. Berörda ljud- och textfiler har 
raderats eller kommer att raderas när de uppfyllt sitt syfte.  
     Etiska överväganden är något som enligt Kvale (1997) bör genomsyra hela 
forskningsprocessen snarare än någon specifik del av den. Således har jag genom samtliga 
steg som enligt Kvale ingår i en intervjuundersökning tagit ställning till olika etiska frågor. I 
tematiseringsfasen har jag försökt att, i enlighet med Kvale, inte bara haft fokus på det 
vetenskapliga värdet av undersökningen utan också haft i åtanke att söka förbättra den 
mänskliga situationen för de respondenter som deltar i studien. I detta fall skulle resultatet i 
denna studie till en liten del täcka luckor i forskningen. Den hoppas också kunna bidra till 
ökad förståelse för den undersökta gruppen; d.v.s arbetslösa ungdomar bosatta i en mindre ort. 
Under planeringsstadiet och intervjustadiet har jag haft för avsikt att tillämpa 
Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer, som nämns ovan. På utskriftsstadiet 
har jag varit ordagrann i mitt förfarande och jag har även erbjudit respondenterna att läsa 
igenom utskriften av sin egen intervju. På analysstadiet har jag tagit ställning till hur 
långtgående jag kan vara i min analys och hur kritiskt intervjuerna ska tolkas. Uppsatsens 
tidsram har inte tillåtit att respondenterna själva har haft inflytande över hur deras uttalanden 
tolkats varför fokus i studien ligger på vad som faktiskt sagts i intervjuerna. 
 
4.9 Metoddiskussion 
Metoden som använts i denna studie är av kvalitativ art, då syftet med studien är att förstå och 
tolka upplevelser hos respondenterna snarare än att dra slutsatser om hur resultatet skulle 
kunna se ut i en större population (kvalitativa metoder redogörs för under avsnitt 4.1). För att 
lättare kunna dra slutsatser om hur en större grupp arbetslösa ungdomar resonerar skulle en 
kvantitativt inriktad metod kunna användas, till exempel genom enkätundersökningar. Enligt 
Bryman (2011) kännetecknas kvantitativa metoder av ett fokus på mätning och har ofta en 
ambition att kunna generalisera resultatet till en större population än den undersökta. Detta 
skulle dock i denna studie ske på bekostnad av en mer ingående skildring av upplevelser och 



det skulle troligtvis leda till att denna studie fick ett annat huvudfokus. I detta fall har jag 
således gjort bedömningen att en kvalitativ metod innebär de bästa förutsättningarna för att 
besvara syftet, då upplevelser och tankar är en central del av denna studies syfte. Emellertid 
finns även begränsningar med att använda en kvalitativ metod. Studiens resultat inte kan göra 
anspråk på att visa mer än en ögonblicksbild av de specifika respondenternas livssituationer 
då urvalet som gjort inte är representativt och respondenterna är få till antalet.  
    Bryman (2011) tar upp frågan om hur många respondenter som behövs för att kunna 
besvara en studies syfte och nämner begreppet ”teoretisk mättnad” som innebär att komma till 
den punkt där nya intervjuer inte tillför ny och väsentlig information. Denna studie består av 
sex intervjuer och min bedömning är att fler intervjuer hade kunnat bidra till en ännu tydligare 
bild av mönster och likheter i svaren och således kan den teoretiska mättnaden i denna studie 
ifrågasättas. Att genomföra fler intervjuer var dock inte möjligt med tanke på tidsramen för 
uppsatsen och att det fanns vissa problem med att hitta respondenter. Jag bedömer dock att det 
i resultatet ändå kan urskiljas vissa mönster och det fungerar således att göra en analys av 
materialet.  
    En annan eventuell begränsning med studien är de etiska aspekterna i att jag gått genom en 
handläggare vid en myndighet för att komma i kontakt med respondenterna. Det kan 
reflekteras över huruvida detta kan påverka respondenternas ”fria val” att delta i studien. Det 
kan också reflekteras över huruvida respondenternas svar påverkats av detta faktum. Det kan 
ifrågasättas huruvida respondenterna känt sig fria att uttala sig om myndigheten i fråga eller i 
andra frågor som kan kopplas till detta. Bedömningen är dock att detta troligtvis inte utgör 
stort problem i denna studie då frågorna i låg grad berör respondenternas bilder av 
myndigheten som sådan. En annan etisk aspekt rör huruvida respondenterna samt 
handläggarna vid myndigheten har möjlighet att identifiera respondenterna utifrån 
information som framkommer i resultatredovisningen. Ett sätt att undvika detta har varit att 
vissa uppgifter har angetts utan att (det fingerade) namnet på respondenten i fråga har nämnts 
i resultatredovisningen.  
      Ytterligare begränsningar i denna studies metoder är till exempel att intervjuerna i denna 
studie är relativt korta vilket kan medföra en risk att de inte lyckats fånga alla aspekter av 
respondenternas situation. Respondenterna i denna studie är även i princip i samma ålder och 
flera av dem befinner sig i en liknande livssituation i den bemärkelsen att man fortfarande bor 
hemma, alternativt har de flyttat hemifrån men har t.ex. inte barn eller egen familj. En 
möjlighet finns att resultaten i studien skulle falla sig annorlunda om någon eller några av 
respondenterna hade barn eller familj som därmed gav dem ett starkare band till sin 
bostadsort.  
 
 
5. Resultatredovisning 
I empirin kunde det urskiljas tre huvudsakliga teman; hur respondenterna såg på sin 
livssituation som arbetslösa, vad de hade för relation till sin bostadsort samt hur de såg på sin 
framtid och dessa tre teman som också anknyter till studiens syfte kommer att fungera som 
rubriker i nedanstående resultatredovisning och analys.  

5.1 Intervjupersonerna 
Agnes, 20 år. Bor i hus utanför [orten X] med sin familj. Båda föräldrarna har 
högskoleutbildning. Gått en yrkesförberedande gymnasieutbildning.  
Bella, 20 år. Bor i hus utanför [orten X] med sin familj. En av föräldrarna har 
högskoleutbildning. Gått en yrkesförberedande gymnasieutbildning.  
Calle, 20 år. Bor med föräldrar i ett hus i [orten X]. Ingen av föräldrarna har 
högskoleutbildning. Gått en studieförberedande gymnasieutbildning.  



Dan, 19 år. Bor i en egen lägenhet i [orten X]. En förälder har högskoleutbildning. Gått en 
yrkesförberedande gymnasieutbildning. 
Erik, 21 år. Bor i egen lägenhet i [orten X]. Ingen av föräldrarna har högskoleutbildning. Gått 
en yrkesförberedande gymnasieutbildning.  
Frida, 19 år. Bor med föräldrar i ett hus i [orten X]. Ingen av föräldrarna har 
högskoleutbildning. Gått en studieförberedande gymnasieutbildning.  
 
5.2 Livssituationen som arbetslös 
Respondenterna har varit arbetslösa olika länge, men ingen av dem har varit 
sammanhängande arbetslös längre än ett halvår vid intervjutillfället. De har olika lång 
arbetserfarenhet, från att knappt ha jobbat alls till att ha en relativt lång erfarenhet av arbete. 
Majoriteten av dem har dock jobbat på en eller ett par arbetsplatser under skoltiden och efter 
att de gått ut gymnasiet. 
     Hur respondenternas dagar ser ut skiljer sig åt. En av dem har ett tillfälligt heltidsjobb vid 
tiden för intervjuerna men tänker sig att hon, när hon blir arbetslös, kommer att kunna ägna 
mer tid åt ett specifikt intresse. Flera upplever dagarna som ganska tråkiga: man gör inte 
speciellt mycket. Man söker jobb och varvar det med att t.ex. titta på film och spela dator. 
Andra har fler dagliga uppgifter till exempel genom att man har djur som kräver en hel del 
uppmärksamhet. En respondent har dagliga rutiner som innebär att hon hjälper vänner att 
sköta deras djur, samt att hon själv har hästar och hundar, vilket innebär mycket ansvar.  
     Arbetslöshet ger olika associationer för olika respondenter. Flera associerar det till hur det 
ser ut i samhället; både i stort och i orten specifikt. Det är många som är arbetslösa i samhället 
i stort, och inte minst i [orten X] där det varit en hel del varsel den senaste tiden. Vad det ger 
för associationer på det personliga planet är att det är tråkigt, i och med att man sitter hemma 
hela dagarna, att det är jobbigt att söka jobb och att det är deprimerande. För några 
respondenter utgör arbetslösheten och tanken på denna en konstant stress som påverkar de 
flesta delar av tillvaron.  
     Några av respondenterna berättar att föräldrar eller nära anhöriga varit arbetslösa men det 
har i de fallen rört sig om kortare perioder mellan två olika jobb. En av respondenterna menar 
dock att det faktum att någon i familjen har varit arbetslös fått vederbörande att tänka över hur 
det skulle vara att bli arbetslös redan innan den egna arbetslösheten. I andra fall, som i Bellas 
har det tvärtom varit så att föräldrarna alltid jobbat mycket och det i sin tur har påverkat 
hennes syn på den egna arbetslösheten;  
 
     ”Men det är ju inte alltid lätt att hitta ett jobb som är kul, liksom. För det är… men… jag vet              
      inte. För jag är uppvuxen med föräldrar som jobbar mycket, och då har det alltid varit, i    
     mitt huvud: har man ett jobb så gör man rätt för sig liksom, har man inte ett jobb, då är det  
     något som är fel liksom. (…) Jag har ju alltid tyckt det är jobbigt det här med att inte ha ett  
     jobb eftersom jag har föräldrar som jobbar mycket, och ja, så jag vet inte.” (Bella) 
 
Frida beskriver också att det för henne har funnits en bild av arbetslösa som hon nu har blivit 
tvungen att revidera;  
 
     ”Innan (…) tänkte jag ju på, mycket såna som kanske inte hade gjort klart skolan  
      och som hade problem med någonting. Men nu (…) har jag ju fått en helt annan blick på det, då     
     ser jag ju mer det är ju mer det här med att det är väldigt tufft på arbetsmarknaden, det är inte så     
     lätt att få arbeten och vem som helst kan bli arbetslös.” (Frida) 
 
En respondent berättar även hur den äldre generationen inte verkar förstå hur det ser ut på 
arbetsmarknaden idag och att det faktiskt är svårt att få jobb. Denna respondent beskriver hur 



man som ung arbetslös kan mötas av en oförstående attityd på grund av detta, men även att 
även den äldre generationen börjar förstå att det faktiskt inte är lätt att få jobb. 
     Att vara arbetslös innebär att man får tänka efter mer, planera mer. Flera menar att 
arbetslösheten, och hur ekonomin påverkas av denna, utgör ett hinder för att kunna göra det 
man vill. I vissa fall utgör den också ett hinder för det sociala livet i och med att många 
aktiviteter och att ta sig till och från dem kostar pengar. En respondent beskriver att något 
som blivit viktigt är att hitta de aktiviteterna som går att göra utan att de kostar så mycket 
eftersom denna respondent är timanställd och aldrig vet hur stor lönen kommer att bli: 
 
           ”Att göra saker. Att inte bara typ vara hemma, utan att försöka göra saker även om man       
             kanske inte har så mycket pengar och så där, utan att det finns andra saker som man kan    
             göra, som inte kostar så mycket; ja men typ kolla på film, hänga, prata.”  
 
Ekonomin påverkas vilket i sin tur påverkar vad man kan göra på fritiden. Om man bor 
hemma kan föräldrarna ibland vara behjälpliga och kanske låta en avstå från att betala hyra 
och mat under perioder. Bor man själv innebär det mer betänkligheter:  
 
     ”Det blir ju så, man får ju tänka mer… om man blir arbetslös får man ju… man får ju tänka      
     efter mer i allt man gör i princip. Gå in i mer ekonomiskt tänkande, och sånt där. För att om  
     man, som en annan liksom, bor själv, då måste man ju ha en viss budget hela tiden och liksom ha      
     den. Det är ju svårt då när man kanske inte får ut jättemycket varje månad.”(Erik)  
 
Även om man kan få stöd från familjen kan det upplevas som jobbigt att behöva be om detta 
när man flyttat hemifrån och ”egentligen” ska försörja sig själv. Rent ekonomiskt kanske man 
klarar sig med det stödet som familjen och/eller samhället bidrar med men känslan av att 
behöva be om pengar eller vetskapen om att man inte är självförsörjande är förknippad med 
något negativt, vilket följande citat från Dan visar på:  
 
     ”Ja, det ekonomiska, det är inget problem med det, men ändå, det är inte kul att bo själv   
     och be mamma om pengar och så där (…)” (Dan) 
 
 
Att ekonomiska förhållanden påverkas och att man därmed får avstå från aktiviteter är något 
som respondenterna nämner som en negativ aspekt av arbetslösheten. Ändå är inte alltid lönen 
något som nämns som det viktigaste med att ha ett jobb, även om pengarna såklart underlättar 
i vardagen. Ofta ser man det som allra viktigaste att man får struktur och rutiner i vardagen, 
vilket följande citat visar på:  
 
     ”Just den här dygnsrytmen. Mer det än pengar. Eftersom jag har en anledning till att gå upp på  
      morgonen, speciellt på vintern när det är mörkt, då hade jag nog kunnat tänkt att; fota, nä men         
     det kan jag göra imorgon, nu kan jag ligga kvar och sova. Man har så mycket ursäkter för att   
     inte gå upp då, om man inte har ett arbete.”  
 
Att ha ett arbete innebär även att man har ansvar över någonting och att man har en daglig 
uppgift, menar Dan. Att ha någon form av ansvar över någonting beskrivs som en kontrast 
mot livet som arbetslös där dagarna ibland enbart består av att sitta hemma och inte göra så 
mycket. Att ha ett jobb innebär också en möjlighet att träffa nya människor vilket lyfts fram 
av flera respondenter. Det sociala utbytet som arbetet ofta innebär lyfts fram som en viktig 
aspekt.   
     Att söka jobb ses ofta som något påfrestande. Nästan alla respondenter ser det som att det 
egentligen inte är något mer än att ligga på, skicka sitt CV till många olika företag och kanske 



själv åka runt och visa upp sig; men samtidigt är det förenat med en känsla av otillräcklighet 
när man får fler och fler nekande svar, alternativt inga svar alls från företagen vilket gör att 
det ändå blir svårt att ligga på:  
 
     ”Svårt, men ändå inte så svårt. För vill man verkligen ha ett jobb så är det ju bara att söka, och   
     fråga överallt, men efter ett antal nekanden eller inte svar så tröttnar man ju, tänker: varför, är  
     det ingen som svarar för. Såna grejer.” (Agnes) 
 
Känslan är ofta att det behövs något mer än bara det man skriver på ett papper för att ha en 
reell möjlighet att få ett jobb, till exempel genom en personlig kontakt med representanter 
från ett företag så att man får möjlighet att visa upp vem man är. Om man lyckas få komma på 
intervju innebär det enligt Bella en stor anspänning att sitta och försöka visa sin bästa sida och 
övertala arbetsgivaren om hur gärna man vill jobba på ett jobb man kanske inte alls vill jobba 
med egentligen. Att mötas av nekande svar gång på gång, både vid ansökan och efter 
intervjuer är också påfrestande vilket Bella pekar på i detta citat:  
 
     ”Sen det här med att få en massa nej är jobbigt. Det är väl det här att, jag vet inte, man blir     
      besviken typ att inte de vill ha en. Sen är det jobbigt att lägga tid på att sitta och prata, alltså på  
      en arbetsintervju, man anstränger sig ju så, man sitter ju inte jätteavslappnad och bara skiter i  
      allt, utan man är ju liksom på helspänn och försöker visa sin bästa sida liksom. Och så gör man  
      det, man och går på massa olika intervjuer och det känns så bortslösat, man lägger tid i onödan  
      liksom.” (Bella) 
 
Känslan i samband med att söka jobb som Agnes och Bella förmedlar delas av de flesta av 
respondenterna. En av dem avviker dock genom att mena att det är övervägande kul att söka 
jobb. Det är ett sätt att få insikt i hur de jobbar på olika företag och en bra erfarenhet. Men 
denna respondent menar också att det kan bero på att hon hittills inte mötts av speciellt många 
nej från de arbetsplatser hon sökt jobb på.  
     Det uttrycks också att man ska ha tur om man blir anställd av ett företag ”bara så där”, 
eftersom arbetsgivaren ofta eftersöker personer med erfarenhet eller utbildning. Något annat 
som tas upp är vikten av att ha kontakter. Eftersom företagen inte anställer personer utan 
utbildning och erfarenhet kan kontakter inom arbetslivet vara det första steget ut i arbetslivet, 
vilket det också ofta är enligt Dan: 
 
     ”Sen, jag känner inte lika många som mina kompisar. De har ju jobb genom sina kontakter,  
     genom sin, kanske faster som äger ett företag. Jag är ganska, om man säger, ny. (…) För alla  
     mina kompisar, vi var 6 stycken i klassen som gick den linjen, och alla 5 hade sina kontakter,  
    som familj, till jobbet.” (Dan) 
 
Att vara ”ny” i [orten X], vilket i Dans fall innebär att han bott på orten i 7 år, innebär 
ytterligare en negativ belastning för den arbetslöse individen: det är ett påslag till att vara utan 
erfarenhet och utbildning (jfr Carlén och Löfgren, 2009)  
     Gällande utbildning så har alla respondenterna gått gymnasiet men en av dem saknar 
slutbetyg. En av respondenterna har även påbörjat en högskoleutbildning som sedan avslutats. 
Vad för gymnasieutbildning som respondenterna har skiljer sig åt men en skillnad kan göras 
mellan de som har en yrkesförberedande och de som har en studieförberedande utbildning, 
varav de flesta av respondenterna i denna studie har gått yrkesförberedande program. Detta 
innebär således att de flesta av dem har en utbildning, men de uttrycker att denna utbildning 
inte räcker för att ta sig in på arbetsmarknaden. Respondenterna känner ofta som att det 
behövs något mer för att kunna konkurrera på dagens arbetsmarknad och även för de personer 
som inte planerat att studera börjar detta nu övervägas (jfr Carlén och Löfgren, 2009). Ett 
annat problem som Erik uttrycker är att man tvingas att välja inriktning tidigt i utbildningen 



och när detta valet är gjort är det svårt att ta sig in på en annan bana. I hans fall passade det 
valet inte honom vilket har gjort att han idag söker andra jobb.  
 
5.3. Relation till bostadsorten 
Bilden av [orten X] som framträder i intervjuerna är på flera sätt entydig i det avseendet att 
man är överens om att det är en liten ort, där möjligheterna till arbete och utbildning är små 
och varifrån de flesta unga personer flyttar. Dock kan man förhålla sig på olika sätt till detta. 
Några av intervjupersonerna uttrycker att de egentligen trivs bra, men att situationen som den 
ser ut nu kanske på sikt kommer tvinga dem att flytta från orten. Erik beskriver det så här:  
 
     ”Alltså med personer och allting och samhället så, så är det ju skitskönt att bo här, men det är         
      ju bara det att det är synd att det håller på att dö ut, sakta men säkert. (…) De säger ju nej       
     företag som vill etablera sig i [orten X] och liksom, det kommer aldrig nya jobb…” 
 
     ”Skulle det behövas att jag flyttar liksom, då skulle jag göra det, man kan ju inte gräva ner sig  
     här liksom och tro att det ska komma nånting. Man får ju söka där jobben finns liksom.          
    (….) Jag måste ju ha ett jobb liksom. Så att… då får man ju offra det.” (Erik) 
 
Några av respondenterna uttrycker att de egentligen trivs bra, men att det i praktiken 
antagligen inte kommer att vara möjligt för dem att bo kvar; man prioriterar att ha ett jobb och 
får därmed offra det som man anser vara den största fördelen med att bo kvar på orten: 
tryggheten som finns där.  
     Ett specifikt företag är centralt i respondenternas berättelser i denna studie (jfr Kåks, 2007) 
och flera respondenter har någon form av koppling till detta företag. När företaget varslar, 
vilket är fallet nu, påverkar det indirekt de flesta boende i orten och skapar en osäkerhet. När 
Calle tänker på arbetslöshet drar han direkt parallellen till företagets problem och vilken 
osäkerhet det skapar:  
 
     ”Det är ju mycket varsel nu så det är ju många som blir arbetslösa och så där. Två stycken och       
     det lär ju bli ännu mer nästa år. (…) det är väl lite osäkra tider nu, att det är många som får gå      
     och, man vet inte om man kommer få jobba kvar nästa dag så det blir jobbigt.”(Calle) 
 
Respondenterna ger olika skäl till att de bor i [orten X]. Ingen av respondenterna är egentligen 
främmande inför att flytta; de ser det som ett möjligt utfall och i många fall en nödvändighet. 
Man kan dock skilja på de som bor där i väntan på att flytta, men som väntar in olika faktorer; 
ekonomi, att veta vad man vill göra, besked om man kommit in på utbildning och de som mer 
eller mindre känner sig tvingade till att flytta.  
     Att det saknas jobb är de flesta överens om. Speciellt gäller det jobb som man kan söka 
som ung och utan utbildning och erfarenhet. De jobb som finns är det många som konkurrerar 
om och alternativen är få: Mataffären och en hamburgerrestaurang är något som flera nämner, 
men det nämns också att de flesta unga söker jobb där, även de som fortfarande går i skolan 
och som vill extrajobba.  
     Om man som vissa av respondenterna bor utanför centralorten är alternativen ännu färre – 
närmast obefintliga. Där är det i princip mataffären som är det enda alternativet och där tar de 
inte in några nya. På grund av att det är många äldre som blivit arbetslösa i [orten X] med 
omnejd efter olika varsel är det de som kniper jobben inom industrin och handeln eftersom de 
har erfarenhet. Alternativen om man vill ha jobb är att antingen pendla till någon större 
ort/stad eller att flytta. Pendlingen, om man väljer detta alternativ, kan bli ett problem 
eftersom det, vilket många nämner, är relativt dåliga kommunikationer. Speciellt om man bor 
på landet vilket nedanstående citat visar på:  
 



       ”Men det jag tycker fattas mycket för att man ska stå ut att vara här är ju förbindelserna, som          
        när jag gick i skolan på gymnasiet, det var ju det värsta, liksom (…) det gick två bussar från   
       [orten Y] till [orten X], de går kanske klockan, jag tror det är 20 över 7 och 20 över 8 kanske,  
       det är de enda som går åt det här hållet på hela dagen, så om jag börjar klockan… det var jämt     
       så det var alltid så, för har jag lektion så fick man sitta där i flera timmar att spendera tid i skolan              
      och bara sitta där. Jag vet inte hur många timmar jag har spenderat på den här vad heter det,   
      tågstationen och bara suttit och bara väntat, väntat och väntat när jag gick i skolan, och det var  
      ju så tråkigt, det gjorde att man inte ville gå till skolan liksom.” 
 
Att möjligheterna till jobb är små och möjligheterna till utbildning är obefintliga efter 
grundskolenivå är något som de flesta ser som det mest negativa med [orten X]. Alla 
ungdomar har i någon mån fått pendla till sina gymnasieskolor, vilket kan ge olika 
associationer. Å ena sidan kan man se det treåriga pendlandet under gymnasiet som en 
anledning till att inte vilja pendla ytterligare. Å andra sidan kan det, om pendlandet fungerat 
bra ses som ett skäl till att kunna tänka sig att fortsätta med detta även i framtiden. Men att 
åka långa sträckor för att komma till jobb eller utbildning kostar också pengar vilket flera av 
respondenterna lyfter fram. För att det ska anses som värt att pendla menar några av 
respondenterna att det måste vara värt det, det får inte vara för lång pendlingssträcka och det 
måste vara mer omfattande än några timmar här och där så man tjänar in pengarna.  
     Nästan alla menar på att det är många som är arbetslösa i [orten X]; även om orten 
statistiskt sett ligger på ett medelvärde är det många som kopplar arbetslösheten till varsel och 
menar på att det är många, både äldre och yngre, som är arbetslösa i [orten X] sedan 
[företaget x] och flera andra företag har varslat. Det är många äldre som också söker jobb och 
således konkurrerar med de unga om jobben.  
     Alla menar att det saknas någon form av aktiviteter som attraherar unga människor. Flera 
menar att det nog är bättre att vara äldre om man bor i [orten X], eftersom orten känns som att 
den anpassar sig efter pensionärer. Men även om det fanns fler aktiviteter i [orten X] är det 
inte säkert man skulle ta del av dem, eller har gjort det tidigare (när det fanns fler aktiviteter).  
     För en del innebär [orten X] (med omnejd) ”hemma” – det är en ens hem, där familjen 
finns och det är anledningen till att man bor där. Dessa personer skulle sällan kunna tänka sig 
att flytta till en egen lägenhet i [orten X] (med omnejd) utan den dagen de flyttar hemifrån 
kommer de att flytta någon annanstans. De har ofta vänner som bor någon annanstans och 
bortsett från familjen har de inte mycket som knyter dem till [orten X]. Till skillnad från dessa 
finns de respondenter som flyttat hemifrån och bor i egna lägenheter i [orten X]. De har på ett 
annat plan gjort ett aktivt val att bo där. De har oftast fler vänner i orten än någon annanstans 
vilket gör att deras fritid i högre grad är kopplad till [orten X]. För dem vore det mer åtråvärt 
att ha ett jobb i [orten X].    
     En annan aspekt rör huruvida respondenterna uppmanas att flytta respektive bo kvar ifrån 
omgivningen . Den allmänna uppfattningen är att det från familj och släkt förmedlas en känsla 
av att man får göra det som känns bäst för en. Vissa upplever att de ligger på om att man ska 
söka jobb, men att de samtidigt såklart vill att man stannar kvar i hemorten. Frida menar att 
det kan bli lite dubbla budskap då vännerna är ofta om att man ska resa eller flytta till olika 
platser , medan familjen gärna vill ha en hemma.  
Arbetsförmedlingen i sin tur försöker enligt de flesta respondenter delvis främja att man hittar 
jobb i [orten X] eller på pendlingsavstånd. Flera av respondenterna uppger att de har hört om 
folk som har tvingats till att flytta för att få jobb, men det är ingen som har upplevt att de 
själva har uppmanats till att göra något liknande.  
 
5.4 Framtidsperspektiv 
Hur ser respondenterna på sin framtid? Bella säger att hon tänker sig sin framtid i olika 
stadier; där hon har den närmaste tiden relativt klar för sig men tror att resten kommer att 



ändras med tiden. Ingen av de andra uttrycker sig så men för de flesta har de planer för runt en 
femårsperiod, men sedan blir bilderna även för dem vagare.  
     Av respondenterna i denna studie är det ingen som ser sin närmaste framtid i [orten X] 
med omnejd. Även de som trivs bra här idag tänker sig att de inom de närmaste åren kommer 
att, frivilligt eller mindre frivilligt, flytta till någon större ort. Det ses som ofrånkomligt att det 
kommer att bli så. För vissa ligger det scenariot mycket nära i tid, en respondent planerar att 
flytta redan efter jul för att studera och en annan planerar att göra det efter sommaren. För 
andra finns flytten som ett mera diffust mål i framtiden och för ytterligare några är tanken att 
det nog kommer att ske inom en snar framtid eftersom det är ofrånkomligt med 
jobbsituationen som den ser ut nu. I ett längre perspektiv skulle t ex Dan kunna bo i [orten X]:  
 
     ”Jag skulle nog kunna bo här i framtiden (…) Det är inget fel med det, det är litet, lugnt.  
      Trygghet.” (Dan) 

Men först vill han, liksom flera andra, studera och för att göra det måste han flytta eftersom 
programmet han vill läsa inte finns på pendlingsavstånd. Ytterligare några av respondenterna 
resonerade angående sitt boende i framtiden som beroende av var i livet man befinner sig. När 
man är ung kan man bo i någon stad men när man blir äldre och kanske har egen familj vill 
man tillbaka till en mindre ort. Dan som trivs i [orten X] menar att han planerar att efter att 
han har utbildat sig kommer att flytta tillbaka hit.  Erik som anser att han trivs bra i [orten X] 
och skulle kunna tänka sig att bo kvar här, ser det dock ändå som ofrånkomligt att han 
kommer att ta sig in mot någon större stad eller samhälle inom en femårsperiod. Om hur det 
kommer se ut i ännu ett lite längre perspektiv säger han att han nog kommer stanna i staden 
om han väl har tagit sig in dit. Dock menar han att han kanske skulle kunna bo på en mindre 
ort ännu längre fram, när han skaffat familj. Ett liknande resonemang har t.ex. Bella, som 
tänker att hon ska bo i större städer inom de närmaste åren men att hon i slutändan vill tillbaka 
till landet, som hon är uppväxt på.  
 
     ”Min bild är att jag ska bo i stora städer, liksom kommande åren och jobba och göra såna där       
     grejer och sen i slutändan när jag har barn så kanske jag vill tillbaka till landet. Så jag vill passa  
     på och ha gjort det, och liksom. Ja. Så jag kommer liksom sluta upp på landet, det vet jag, i  
     slutändan, jag vill inte att mina barn ska växa upp i stan och så där. 
     [Vill du tillbaka hit då eller?] 
     Det tror, eller jag vet inte, jag vill nog bo liksom utanför en storstad så att man har nära till allt  
     men ändå bo på landet så att man kan ha djur och sånt.” (Bella) 
 
Andra har ett annat perspektiv på saken. Frida menar att det saknas jobb, gymnasieskola och 
alla former av vidareutbildning på orten. På grund av detta och eftersom kommunikationerna 
är dåliga och pendlandet är något de flesta torde vara trötta på så finns det ingen begriplig 
anledning till att vilja flytta tillbaka till [orten X] senare i livet vilket illustreras i följande 
citat:  

     ”Ja, och ingen gymnasieskola, ingen vidareutbildning, så om du ska t. ex. studera i [staden Y] så      
     kanske du har studerat på gymnasiet i [staden y] tidigare, och pendlat i tre år, och då kanske du  
     inte vill pendla (…) i x år till. Då flyttar du ju hellre här ifrån, och jag tror inte att om du har flyttat   
     härifrån att du flyttar tillbaka sen utan då har du ju kommit undan, ungefär.” (Frida) 
 
Även Calle tänker sig att han kommer att bo i en större stad i framtiden. Han har sökt 
utbildningar på olika platser i Sverige och vad som avgör var han kommer att bo den närmaste 
tiden är var någonstans han kommer in på utbildningen. Han tänker sig att man bor där främst 
under utbildningen men att han sedan inte vet var han kommer att bo. Agnes och Frida 
nämner att bo utomlands som något som kan komma att bli aktuellt i framtiden. Agnes menar 



att detta är ett sätt att utveckla sig själv på men att det kan bli problematiskt med jobben; man 
måste först få ett jobb för att tjäna in pengar, sedan säga upp sig och vara arbetslös när man 
kommer tillbaka.  
     Ingen av respondenterna har idag någon egen familj, och de resonerar kring 
familjebildande på olika sätt. Att bli förälder, att skaffa familj, är något som samtliga 
respondenter tycker är något önskvärt. Dock kan det utläsas en viss skillnad i och med att 
vissa respondenter uttrycker sig i termer av att det när något som kommer när det kommer och 
att det är något man får ta ställning till då. Andra uttrycker en tydligare plan för när det ska 
ske, vilket till exempel Bella ger uttryck för:  
 
     ”Ja, alltså jag skulle inte vilja få barn innan jag har en liksom jobb och pengar och  utbildning och    
     så där, jag känner att jag måste vara lite klar själv först. Och så känner jag att, ja jag vet inte (…)  
     jag vill hinna göra saker och jag vill hinna se världen.” (Bella) 
 
En annan dimension i tankarna om familjebildande rör vad som förknippas med att få barn i 
olika åldrar. Frida kopplar samman att skaffa barn tidigt med att stanna kvar i [orten X]:  
  
     ”Jag vill inte bli kvar i [orten X] och skaffa familj här och göra som generationer bakåt har   
      gjort, ungefär. För då känner jag liksom att man fastnar, det blir helt fel för mig. (…) Det är  
     väldigt många, som istället för att utbilda sig känner att, ja men min kille har fått jobb på en     
     industri (…), och då kan jag skaffa barn redan nu när jag är så här arton-nitton, och sen bor vi    
     i en lägenhet i [orten X] och så har vi vår familj och sen så blir vi gamla och så gör våra barn      
     likadant, ungefär. Det är lite av ett mönster här i [orten X].”   (Frida) 
 
Respondenterna redogör för olika drömscenarior i framtiden och det skiljer sig åt huruvida 
detta enbart ses som någonting man drömmer om eller om det ses som en realistisk 
målsättning som respondenten strävar efter. En av respondenterna drömmer om att bli 
fotograf och vet med sig att det krävs en hel del ansträngningar för att nå målet. Detta har lett 
till att respondenten dels sökt in på fotoutbildningar men samtidigt också planerar att börja 
studera på en ”säkrare” utbildning då det ibland funnits en yttre press att börja studera inom 
någonting som med större säkerhet genererar jobb i framtiden. Två av respondenterna har det 
som en dröm att i framtiden starta eget inom respektive bransch ”nån gång i framtiden” men 
det ses som ett mer långsiktigt mål.  
     En annan respondent menar att hans dröm vore att jobba inom ”sportvärlden” men att detta 
mest bara är en dröm och att det som han i realiteten strävar efter mest handlar om att få ett 
jobb han trivs med.  För en del sammanfaller drömmarna också med något som känns 
realistiskt att göra och som respondenten planerar att göra i framtiden. Det kan, som i Calles 
fall vara en barndomsdröm som han nu är rätt nära till att förverkliga genom att påbörja en 
utbildning. Samtidigt upplever han att barndomsdrömmen börjat ”blandas upp” med andra 
planer nu när han blivit lite äldre.  
     Som det ser ut idag är det ofta ekonomin som utgör ett hinder för att kunna bo där man vill 
och leva det livet man vill. Hur man ser på hinder för att i framtiden kunna göra det man vill 
skiljer sig åt. Några respondenter beskriver hinder inom dem själva, kommer de orka med den 
ansträngning som krävs för att t. ex. ta sig in på skolan de vill gå på eller ha ett eget företag? 
Andra menar att där egentligen inte finns några hinder men man behöver stöd; någon som 
peppar en och säger att det blir bättre vilket illustreras av det här citatet: 
 
     ”Hopp. Även om det är svårt att få tag i jobb, att man inte ska sluta söka för det utan att man ska     
     fortsätta, och att det blir bättre. För det är jobbigt, det är jobbigt jämt för någon, någonstans i   
     livet, men det blir bättre.” (Agnes) 
 



Mer konkret kan stödet bestå i att vänner och familj hjälper till att tipsa om lediga tjänster och 
företag som anställer. Dan menar att han blir peppad av att gå på olika teknikmässor och 
studiebesök hos företag, detta gör honom intresserad och det inspirerar till att t. ex. studera 
vidare. Sammanfattningsvis är flera av respondenterna eniga om att det finns olika former av 
hinder för dem, men i de flesta fall kan dessa överbryggas med olika former av stöd från 
omgivningen och den samlade bilden av framtiden är att den är relativt ljus.  

6. Analys 
6.1 Utgångspunkter i analysen  
Nedan kommer jag att redogöra för det som jag anser är centralt i analysen, vilket rör frågan 
om synen som respondenterna har på att få jobb och hur det är kopplat till att flytta/stanna 
kvar i [orten X]. Respondenterna i denna studie ger alla uttryck för att de kommer att behöva 
flytta. Någon av dem ser en framtid i [orten X], andra skulle vilja göra det men tror inte att det 
är en reell möjlighet, andra varken ser eller vill se en framtid i orten.  Generellt sett kan två 
olika mönster utläsas i svaren från ungdomarna:  
 

1. Vill ha ett jobb eller utbilda sig för att få en anledning att flytta från [orten X], d.v.s. få 
jobb för att kunna flytta. 

2. Kommer att bli tvungen att flytta från [orten X] för att få ett jobb eller tillgodogöra sig 
en utbildning, d.v.s. flytta för att kunna få jobb.  
 

Sammanfattningsvis kan dessa två mönster bilda två olika kategorier: ”få jobb för att flytta” 
eller ”flytta för att få jobb”. 
     Bourdieus (1993) habitusbegrepp anger att de flesta människor har en ganska 
förutbestämd väg att gå utifrån familjebakgrund och uppväxtvillkor. Habitusbegreppet kan 
sägas förklara varför man går den väg man går och att detta påverkas av vilket socialt, 
kulturellt och ekonomiskt kapital en människa har fått med sig genom livet. Särskilt starkt är 
det habitus man fått med sig från uppväxten.  
     Avseende föräldrars yrke kan man hos respondenterna i denna studie se ett, om än otydligt, 
mönster som ser ut som följande: mödrarna jobbar ofta inom vården eller inom skolan och 
fäderna inom industrin eller skogsbruk (om än med undantag). Det finns vissa skillnader i 
utbildningsnivå men sammantaget kan man säga att respondenternas föräldrars yrkesmässiga 
bakgrund är ganska lik varandra. Trots de förefallna likheterna gällande socioekonomiska 
villkor tolkar jag ändå intervjumaterialet som att respondenterna har gjort och planerar att 
göra val som skiljer sig åt, val som ibland inte verkar vara bestämt av deras habitus. Samtidigt 
som några respondenter tenderar att göra val som förefaller vara mer habitusbetingade än 
andra.  
     De val som görs och som i mindre grad verkar vara habitusbetingade skulle istället kunna 
förklaras med Giddens (1999) livsstilsbegrepp, där livsstilen i högre grad ”väljs” av individen 
själv. Det är denna ”självvalda” livsstil som individen sedan baserar sina val på. Livsstilen är 
”självvald” inom citationstecken då de val man gör ofta på olika sätt är påverkade av faktorer 
som grupptryck och socioekonomiska villkor samtidigt som valen i högre grad än 
habitusbegreppet är kopplade till den fria viljan.  
     Generellt sett skulle ”få jobb för att flytta”-kategorin kunna ses som mer kopplad eller 
knuten till livsstilsbegreppet, detta eftersom det bland dessa personer ibland tydliggörs att de 
inte vill stanna kvar i gamla fotspår, de har inte så mycket kopplingar till orten kvar i och med 
att de flesta vännerna har flyttat och de söker sig till utbildning oavsett om det finns en stark 
utbildningstradition i familjen. När de pratar om att flytta vill de gärna längre bort än till 



närmaste större ort, ibland utomlands. I regel finns det ett driv efter att vilja upptäcka nytt 
framför trygghet.  
     ”Flytta för att få jobb”-kategorin skulle snarare kunna kopplas till habitusbegreppet. 
Dessa personer har ofta ett större nätverk på orten genom vänner och släkt och de skulle 
föredra att bo kvar här men det kan komma att bli så att de måste flytta för att få jobb eller 
tillgodogöra sig utbildning, vilket de är öppna för. När de pratar om att flytta flyttar de gärna 
inte så långt, utan hellre till närmaste ort där jobb/utbildning finns. I regel värderar man 
trygghet högre än att vilja upptäcka nytt. Givetvis är dessa kategorier dock inte gjutna i 
sten och snarare rör sig flertalet respondenterna emellan dem medan några få kan ses som 
typiska representanter för endera kategorin. 
 
6.2 Livssituationen som arbetslös 
Respondenterna i denna studie har som nämnts i regel inte varit sammanhängande arbetslösa i 
mer än ett halvår. De har också olika mycket arbetserfarenhet, från att knappt ha jobbat alls 
till att ha en relativt lång erfarenhet av arbete. Dock är man ganska ense om vilka funktioner 
ett arbete fyller och bör fylla. Ett arbete ger en inkomst vilket kan ses som en form av det 
transaktionella behovet som Turner (2002) kallar för ett givande utbyte med andra; man gör 
nytta i någon form av tjänst och får utbyte i form av pengar. Att ha en egen inkomst och att 
därmed vara självförsörjande och självständiga är de flesta av respondenterna överens om är 
en viktig del av att ha ett arbete. Dock är det sällan pengarna i sig i som driver ungdomarna 
utan snarare vetskapen om att man försörjer sig själv. Det skulle kunna tolkas som att en 
inkomst, utöver den ekonomiska funktionen, även fungerar som en bekräftelse på att man har 
en plats och en uppgift i livet. I och med det kan inkomsten som kommer med jobbet även 
sägas uppfylla ett behov av självverifikation. Turner (2002) menar att en persons uppfattning 
om sig själv bland annat innefattar en bild av sig själv i olika institutionella situationer, så 
som t.ex. i arbetslivet och att behovet av självverifikation inkluderar att bekräftas i ett 
institutionellt sammanhang (jfr s.k. subidentiteter). Det flera respondenter berättar om 
gällande att söka jobb och i och med detta få nej efter nej alternativt inget svar alls från 
arbetsgivare kan ses som ett uteblivet uppfyllande av behovet av självverifikation.  Detta får 
enligt respondenterna ofta negativa konsekvenser; man tröttnar på att söka jobb och upprepa 
proceduren om och om igen. Negativa konsekvenser av liknande slag kan även inträffa i 
situationer som en av respondenterna berättar om och som handlar om den anspänningen det 
innebär att gå på en anställningsintervju och sälja in sig själv för att sedan inte få jobbet. Det 
får en att undra varför de inte vill ha en. Bristen på bekräftelse av självet uteblir och 
konsekvensen blir att man kanske tappar lusten till att fortsätta.  
     Känslan av att bli utled på att söka jobb kan också kopplas till resultaten i Herzbergs 
(2001) studie, där respondenterna ofta hade en bild av en ”god arbetslös” som någon som är 
aktiv i sitt jobbsökande och visar ”framfötterna”. En liknande bild förmedlas av flera 
respondenter i denna studie men de beskriver också hur trött man kan bli på att mötas av nej 
efter nej trots att man till synes är en av dem som gör allt. Trots att man skickar ut cv:n, visar 
sig för företagen och är aktiv på arbetsförmedlingen känns det som att det saknas någon form 
av komponent. En avvikande åsikt ges dock respondenten som upplever att jobbsökandet och 
att gå på intervjuer är kul; oavsett om man får jobbet eller inte är det en erfarenhet. Den 
åsikten kan tolkas som att respondenten upplever själva jobbsökandet som en form av givande 
utbyte med andra och skulle också kunna kopplas samman med livsstilsbegreppet. Ett 
antagande jag gör är att den grundsyn man har om sig själv (jfr det som Turner menar med 
”kärnsjälv”) är kopplad till den livsstil man antagit. Om en person, som denna respondent, 
drivs av att uppleva nya saker och av att göra karriär kan det krävas nya sociala kontakter och 
insikter i branscher och om man ser arbetssökandet som en möjlighet till detta kan det ses som 
positivt. Om man däremot drivs av trygghet så skapar tillvaron som arbetslös troligen en 



större oro, i och med att tillvaron som arbetslös, visstidsanställd eller timanställd i mångt och 
mycket en ganska osäker tillvaro. Dock menar de flesta respondenter, oavsett vad de drivs av, 
att arbetssökandet är påfrestande, dels i och med att det är en osäker tillvaro ekonomiskt och 
dels för att det sliter på självkänslan. Det kan också vara en fråga om hur länge man varit 
arbetslös och hur omfattande erfarenheterna av jobbsökande är.  
     Flera respondenter ser de sociala kontakterna som ett arbete kan innebära som något som 
är viktigt med att ha ett jobb. Ett av de transaktionella behoven innebär ett behov av 
grupptillhörighet, i och med att en människa ständigt söker efter tecken på att denne är 
involverad i det sociala flödet i en grupp (Turner, 2002). Att sakna jobb kan innebära att man 
går miste om de sociala interaktioner som finns på en arbetsplats. Man har således inga 
dagliga rutiner gällande att träffa människor, även om man har vänner som man kan träffa. Ett 
arbete innebär dock att man har det här flödet varje dag. Att sakna jobb skulle också kunna 
innebära att man hamnar utanför det sociala flödet även på fritiden, det vill säga i sådana 
samtal som handlar om jobb och karriär. Ytterligare en aspekt av detta är att det kan ha varit 
de sociala kontakterna som gjort så att man fått jobb när man har haft det. Bilden av [orten X] 
som ett ställe där ”alla känner alla” förmedlas av flera respondenter och för den respondent 
som bott kortare tid än de i orten andra upplevs det som ett problem i jobbsökandet att han 
saknar kontakter (jfr socialt kapital, Bourdieu, 1993).  
      Att man får sämre självkänsla av att mötas av nekanden eller uteblivna svar från 
arbetsgivarna kan även kopplas till behovet av tillit, vilket innebär ett behov av att mötas av 
respekt för det egna självet och av att uppleva att man kan förutsäga andras handlingar och 
reaktioner. Det som jag tidigare nämnt beträffande att gå på anställningsintervju och vilken 
anspänning det innebär att försöka visa det allra bästa av sig och sälja in sig själv men att ändå 
mötas av nekanden eller uteblivna svar skulle kunna innebära en känsla av bristande tillit, 
detta eftersom man dels inte möts av respekt för det själv man visar upp och dels erfar en 
känsla av att det är svårt att bedöma den andres reaktioner. 
     Alla de komponenter som respondenterna menar att jobb tillför, ansvar, social interaktion, 
givande utbyte, både i form av självständighet och pengar samt det faktum att ett jobb för 
många skapar rutiner som gör att man har en anledning att gå upp ur sängen på morgonen, 
skulle även tillsammans kunna kopplas till det sista transaktionella behovet som handlar om 
ett behov av fakticitet. Att dagarna går att förutsäga och att man upplever att de har en mening 
skulle kunna tolkas som ett sätt att upprätthålla bilden av verkligheten som konstant. Dock 
finns det många andra sätt att skapa någon form av rutin åt sina dagar vilket respondenterna i 
denna studie visar på, till exempel genom idrott, andra fritidsintressen, socialt umgänge eller 
sysslor som inte är rent förvärvsarbete och därmed upplevs det inte som att verklighetens 
fakticitet ifrågasätts.  
     Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att de transaktionella behoven i mångt och 
mycket kan uppfyllas via ett jobb. De negativa konsekvenser som följer av att inte få de 
transaktionella behoven tillgodosedda utgör, kan man säga, centrala teman i respondenternas 
berättelser om arbetslöshet. 
     En annan aspekt av arbetslösheten rör vilken bild av arbetslöshet som förmedlats till 
respondenterna från föräldrar och omgivningen i övrigt. Studier (t ex Soidre, 1999) har visat 
att barn till föräldrar som är eller har varit arbetslösa löper större risk att själva bli arbetslösa i 
framtiden. I denna studie kan respondenternas arbetslöshet inte i speciellt hög grad förklaras 
med att deras föräldrar varit arbetslösa, snarare verkar det vara så att flera respondenter har 
föräldrar som jobbar mycket och att detta har fört med sig en viss bild av arbetslöshet och 
personer som är arbetslösa, att det är personer som har någon form av problem eller att 
”någonting är fel”. Det beskrivs också hur den äldre generationen inte förstår hur det ser ut 
idag och varför så många unga är arbetslösa. Bilden som respondenterna har är generellt att 
det är många som är arbetslösa, speciellt i [orten X]. Det berättas om nedläggningar och om 



att det inte är några företag som anställer i orten nu. Denna bild är också något som skulle 
kunna skapa en känsla av hopplöshet. Denna aspekt kan kopplas till det som Kåks och 
Westholm (2006) tar upp gällande orter som är beroende av en specifik industri. I [orten X] 
gäller det särskilt ett företag vars tillvaro kantats av varsel den senaste tiden, vilket tas upp av 
flera respondenter, många någon form av relation till detta företag, och varsel och 
nedläggningar skapar enligt några en form av oro i hela samhället, speciellt för den som är 
arbetslös; hur ska man kunna få jobb om de som redan har jobb inte ens får vara kvar? 
     För den respondent som har en förälder som varit arbetslös under kortare perioder har detta 
dock fått honom att tänka mycket på hur det skulle vara att inte ha något jobb, redan innan 
han själv blev arbetslös, något som de andra respondenterna eventuellt inte reflekterat över i 
samma omfattning. En av respondenterna lyfter fram dåligt samvete som en aspekt av 
arbetslösheten och några respondenter vittnar om att de har haft en bild av arbetslöshet och 
arbetslösa ungdomar innan man blev arbetslös men att man ser arbetslösheten som direkt 
skamlig ser jag inga tecken på (jfr Herzberg, 2001).  
 
6.3 Relation till orten 
Respondenterna har som jag nämnt tidigare olika relation till [orten X]. Giddens beskriver den 
pluralisering av livsvärldarna som skett i och med att familjeliv, arbetsliv och fritid är inte 
längre sammankopplade i den bemärkelsen att alla dessa aktiviteter sker inom lokalsamhället. 
[Orten X] (med omnejd) innebär för några av respondenterna enbart familjelivet – att få jobb 
där känns inte realistiskt; inte heller är det speciellt önskvärt, de ska ändå flytta snart. Det 
sociala livet försiggår oftast någon annanstans; man har inte kvar många vänner i [orten X] 
längre. För andra respondenter är flera av de olika livsvärldarna knutna till orten, i och med 
att de både bor, har sin fritid och gärna efterfrågar jobb på orten. Dessa personer kan sägas 
vara närmare knutna till lokalsamhället och aktiviteterna där. Detta skulle kunna ses som ett 
mer habitusbetingat handlingssätt, i och med att det innefattar ett handlingssätt som i stort 
baseras på traditioner.  
     En av respondenterna utmärker sig genom att uttalat ta avstånd mot att göra som tidigare 
generationer gjort; att stanna kvar i [orten X] och få barn tidigt bl. a. Att stanna kvar i [orten 
X] och att få barn tidigt kan således tolkas som ett handlingsmönster som motsäger sig hennes 
val av livsstil (Giddens, 1999). Att stanna kvar i [orten X] innebär mer än ordens egentliga 
betydelse: det innefattar att inte utbilda sig, att skaffa barn tidigt, att ”fastna”. Ett 
avståndstagande mot det handlingsmönstret skulle således kunna tolkas som en av de 
praktiker som respondenten inte ser som förenliga med sin egen livsstil, eftersom den 
innefattar andra centrala värden än att stanna kvar i hemorten och skaffa barn här. I regel 
verkar de kvinnliga respondenterna mer avståndstagande mot [orten X] än de manliga. Även 
om ingen annan uttalat tar avstånd från de som bor kvar och inte utbildar sig är de ense om att 
de själva aldrig skulle välja att bosätta sig här; d.v.s. köpa/hyra en egen lägenhet här. De trivs 
i regel ganska bra, men det är enbart för att det är ”hemma”. Vilket skulle kunna tolkas som 
en form av avståndstagande mot de handlingsmönster som innebär att bo kvar i hemorten, få 
barn tidigt och inte utbilda sig. Som en respondent beskriver är anledningen till att hon bor 
kvar här att hon inte har något jobb; och när hon får det så kommer hon att flytta. Att flytta 
från [orten x] ses som ett viktigt framtidsmål.  
     De manliga respondenterna uttrycker sig inte enbart negativt om [orten X]. Det är inte 
problemfritt att bo här men i grund och botten verkar de trivas. Två av respondenterna har 
egna lägenheter i [orten X] och kan därmed sägas ha gjort ett mera ”aktivt val” än de övriga 
att bo här. Dessa två respondenter beskriver också hur de har huvuddelen av sitt sociala liv 
inom orten. Det är också de personerna som minst gärna vill flytta från orten.  
     Precis som Kåks och Westholm (2006) beskriver får respondenterna i denna studie förhålla 
sig till dels den egna bilden av bostadsorten och samhälleliga och mediala bilder av denna. De 



negativa omdömena om orten bygger på jämförelser med storstaden som ses som något rörligt 
och i jämförelse med det får landsbygden en stämpel som trögflytande. Svensson (2007) 
menar även att det finns en medial bild av storstaden respektive den lilla orten som de som 
bor där måste förhålla sig till där storstadsliv är något som premieras medan den lilla orten är 
något man ”ska” ta sig bort ifrån. Utöver den mediala bilden behöver respondenterna i denna 
studie även förhålla sig till den direkta omgivningens bilder, d.v.s. familj, vänner och bekanta, 
både de som bor i [orten X] själva och de som inte gör det. Dessa omdömen är liknande de 
som förs fram i både Kåks och Westholm (2006) och Svenssons (2007) studier – det är ett 
”skitställe”, ”bonnhåla” eller ”världens ände”, alternativt möts man av frågan ”hur kan man 
bo där?” 
     De personer som hellre önskar bo i en större stad är ofta benägna att hålla med i de 
negativa omdömena om orten. Giddens (1999) beskriver att en del av att anamma en livsstil 
även är att sätta gränser mot vad som inte ingår i denna livsstil. De personer som vill in till 
staden kan således ha anammat en mer urban livsstil redan på förhand, vilket inte är så 
konstigt då det är denna form av livsstil som förefaller dominera genom media och samhället i 
stort (Svensson, 2007).  Andra respondenter menar att de själva trivs och att [orten X] duger 
för dem samtidigt som de är medvetna om bilden av orten som en ”bonnhåla”/”världens 
ände”. Dessa personer har troligtvis matats med samma bilder som de som håller med i de 
negativa omdömena men står ändå fast vid sina egna upplevelser av orten som ett trivsamt 
ställe. Att den urbana livsstilen verkar vara något som premieras i samhället kan antas ha en 
påverkan på individen; i och med att storstaden lyfts fram som den ultimata platsen för 
ungdomliga livsformer och den mindre orten som något man behöver komma bort ifrån kan 
det antas att respondenterna i denna studie som verkar vara mer livsstilsbetingade i sina 
handlingsmönster blivit påverkade av detta. Även de som kan ses som mer habitusbetingade i 
sina handlingsmönster kan antas ha påverkats av detta, men förhåller sig på ett annat sätt. Ett 
antagande är att beroende på om man värderar trygghet eller viljan att upptäcka nytt förhåller 
man sig på olika sätt till sin bostadsort. Det kan antas att om man är en person som värdesätter 
trygghet finner detta i [orten X], däremot finns det mindre nytt att upptäcka i orten. Även den 
arbetslöshet som beror på strukturella förändringar (jfr Carlén och Löfgren, 2009) kan 
påverka så att man i princip tvingas välja den urbana livsstilen framför att ”göra som man 
alltid har gjort”. 
 
 
6.4 Framtidsperspektiv 
När respondenterna tänker sig sin framtid blir bilderna, vilket även Leccardi (1999) beskriver, 
ofta vagare ju längre fram i tid de utspelar sig. Ofta har man en tydligare bild för vad man ska 
göra de närmaste fem åren, speciellt då man planerar att börja studera och vet hur länge 
utbildningen kommer att pågå. Analysen av respondenternas tankar om framtiden kan delas in 
i tre huvudsakliga underteman; boende, jobb/utbildning och socialt.  
     Som tidigare nämnts har jag kunnat urskilja två mönster gällande boende i 
intervjumaterialet vilket i stort skulle kunna forma två olika kategorier: Flytta för att få jobb 
kontra få jobb för att flytta. Dessa två kategorier kan också kopplas till vad som kan ses som 
centralt i livet; nästan alla respondenter nämner trygghet som den största fördelen med att bo 
kvar här i framtiden. Att ha familjen nära till hands innebär en trygghet och en närhet som 
man kanske inte kan få när man längre ifrån familjen. En tolkning är att detta värde är det 
mest centrala för de personer som tillhör ”flytta för att få jobb”-kategorin, medan de personer 
som tillhör ”få jobb för att flytta”-kategorin snarare sätter tryggheten i andra hand: tryggheten 
är visserligen viktig för dessa personer, men viljan att upptäcka något nytt är större. Man kan 
se det som att det generellt sett är de här två värdena som driver respondenterna i deras tankar 
om framtiden. De respondenter som drivs av trygghetsbehovet har en tendens att om de flyttar 



vilja bosätta sig i närliggande städer medan de som drivs av viljan att upptäcka nytt pratar om 
att jobba utomlands. Kopplat till livsstilsbegreppet menar Giddens (1999) att alla människor 
är tvungna att göra val; men dock kan det ses som att de personer som menar att de vill flytta 
utomlands till exempel för sin egen utvecklings skull, gjort ett mer aktivt val av livsstil och 
vilka handlingsmönster som passar in där medan de som hellre vill hålla sig nära ”tryggheten” 
mer kan ses som styrda av sitt habitus.  
     Var man ska bo i framtiden är, vilket även Kåks (2007) nämner, ofta förknippat med vad 
man befinner sig i för fas i livet. Ungdomstiden är för många kopplat till det urbana livet 
vilket kan kopplas till det som Kåks och Westholm (2006) beskriver som en massmedial bild 
av de stora städerna som det enda forumet för ungdomen. För de respondenter som har ett 
övervägande livsstilsbetingat handlingsmönster skulle detta kunna vara en aspekt av den 
livsstil de antagit. Man tänker sig att man ska bo i större städer, antingen i Sverige eller 
utomlands medan man är ung. Detta i syfte att upptäcka nytt och att utvecklas som person. 
     För de personer som har ett mer habitusbetingat handlingsmönster kan det antas att de inte 
känner igen sig i beskrivningen av den stora staden som forumet för unga, eller att de 
åtminstone inte kan identifiera sig med det. En av respondenterna menar att han blir yr i 
huvudet av att vara på stan i en större stad, och att han uppskattar lugnet i [orten X], men 
menar också att detta kanske är något som särskiljer honom från andra.  
     Kåks beskriver också ungdomarna i sin studie ser på boende i framtiden i termer av att 
flytta-stanna-återvända, vilket innebär att det först finns ett val att göra mellan att stanna kvar 
i hemorten och att flytta därifrån, men att ungdomarna i studien också talade om att återvända 
till hemorten senare i livet. Den tid i livet som av ungdomarna förknippades med att återvända 
var när de själva bildat familj. Denna uppfattning delas av vissa respondenter i denna studie. 
Dock talas det inte explicit om att återvända till [orten X] utan snarare att familjelivet är mer 
förknippat med en lantligare miljö.  
     Bourdieu och Passeron (1970) menar att de flesta individer utifrån familjebakgrund och 
uppväxtvillkor förväntas följa en specifik bana gällande studier, arbete och allmänna 
handlingsmönster. Detta innefattar bland annat att de personer som inte kommer från en 
akademisk tradition har svårare att tillgodogöra sig utbildning och ofta ”tappar lusten” inför 
skolan, d.v.s. de påbörjar inte högre studier i lika hög grad som de som kommer från en 
akademisk tradition. Vad jag kan se i denna studie är att samtliga respondenter pratar om 
högre utbildning som en möjlig väg i framtiden, oavsett om de kommer från akademisk 
tradition eller inte, vilket jag baserar på föräldrarnas utbildningsbakgrund. Vad anledningen 
till detta kan vara kan visserligen vara att det, precis som Bourdieu och Passeron (1970) 
menar finns ett fåtal individer som även förväntas avvika från den förväntade banan, liksom 
alla regler har undantag och att det är dessa jag fångat i denna studie. En annan anledning 
skulle kunna vara att Bourdieus teorier baserar sig på systemet i Frankrike och inte i Sverige.  
Ytterligare en annan anledning kan vara att det precis som Carlén och Löfgren (2009) menar 
finns ett högre tryck på att man idag ska vara utbildad för att få utföra vissa jobb och att detta 
tryck ger utslag i alla socioekonomiska grupper.  
     Gällande arbete så kan Bourdieus (1993) beskrivning av handlingsmönster förstås som att 
val av arbete förstås på liknande sätt som gällande utbildning. Den bana en individ beräknas 
följa sammanfaller med vad man jobbat med traditionellt sett i familjen och eftersom man 
som barn till föräldrar utan akademisk tradition får svårare att tillgodogöra sig utbildning och 
enligt Bourdieus teorier inte studerar vidare och således hamnar inom okvalificerade jobb. 
Här kan man se vissa svårigheter med att applicera begreppet på dagens samhälle: det finns 
mycket få jobb som idag kan anses vara okvalificerade, i den mån att det räcker med 
grundskoleutbildning för att jobba inom dem.  
    En annan aspekt av framtiden är den som rör det sociala livet. Ur ett intersektionellt 
perspektiv (Mattsson, 2010) kan begreppet ”familj” ses som en form av kategori där man 



antas ha en föreställning om vad som ingår i denna kategori. Vilka värderingar 
respondenterna i denna studie lägger i begreppet ”familj” är troligen olika beroende på olika 
omständigheter så som uppväxt, men kan också vara relativt entydigt baserat på samhälleliga 
normer om hur en familj ”ser ut”. Frågan om hur respondenterna tänker om att skaffa familj i 
framtiden har respondenterna det gemensamt att de tycker att det är något som är önskvärt i 
framtiden men man uttrycker sig mer eller mindre vagt om detta. Flera respondenter menar att 
de gärna vill ha någon att dela livet med men att det inte är något man kan planera för utan det 
kommer när det kommer, medan två av de kvinnliga respondenterna har en tydligare plan på 
när detta ska ske, d.v.s. efter man har studerat och har en säkrare tillvaro. Att planera för 
föräldraskap kan kopplas till det som Cwejman och Fürst (1991) skriver om att föräldraskapet 
är lätt att ha tankar och idéer om eftersom det känns nära och begripligt, men att det samtidigt 
inte överskuggar andra mål man har i livet. En tolkning är att beroende på förväntningar och 
samhälleliga normer gällande kvinnlighet respektive manlighet skulle denna närhet och 
begriplighet kunna ligga närmare till hands för kvinnor. Begripligheten och förmågan att 
föreställa sig framtiden utifrån när och hur saker ska ske kan också bli större ju äldre man blir, 
vilket även ungdomarna i Kåks (2007) studie visade på, och vagheten som respondenterna ger 
uttryck för kan således bero på att familjebildande känns avlägset idag,  
    I princip kan det ses som ofrånkomligt att flertalet pratar om att söka sig till högre 
utbildning även om det inte finns en tradition av det i familjen; detta eftersom samhället i allt 
högre grad kräver utbildning av olika slag för jobb som tidigare inte krävde det (Carlén och 
Löfgren, 2009). Respondenterna i den här studien som gått en yrkesförberedande utbildning 
menar i många fall att denna inte räcker till när man saknar erfarenhet.  
    Något annat som kom upp under intervjuerna gällande framtiden var det som 
respondenterna berättade om sina drömmar kontra sina realistiska mål. En av 
intervjupersonerna menar att han har som en dröm att jobba inom sportvärlden, kanske inom 
någon klubb. Han menar att det egentligen inte finns några hinder för att nå dit men uttrycker 
det ändå som att detta bara är en dröm och att han i realiteten är nöjd bara han har ett jobb där 
han trivs. I andra fall sammanfaller drömmen med det realistiska mål som respondenten har, 
som respondenten som drömt sedan han var barn om att bli lokförare och nu har sökt den 
utbildning. Ett antagande är här att ha separerat drömmen från det realistiska målet är ett mer 
habitusbetingat handlingssätt. Individens habitus talar om för individen vad som är ”ok” och 
socialt accepterat att göra i den kontexten som individen befinner sig i.  
    Vad finns det för hinder för respondenterna att nå sin mål eller att ”följa sina drömmar”? 
Just idag menar många på att det just är ekonomin som hindrar dem från att bo där de vill.  
Man väljer en livsstil, menar Giddens (1999) men samtidigt finns det olika faktorer som avgör 
vilka valmöjligheter som finns tillgängliga och för respondenterna i denna studie är det 
således ofta ekonomiska begränsningar som gör att de inte kan leva precis det livet de vill i 
nuläget.  
 
 
7. Slutsatser och slutdiskussion 
7.1 Sammanfattning och slutsatser 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur unga, inskrivna på arbetsförmedlingen i en liten ort 
ser på sin livssituation som arbetslös, sin relation till sin bostadsort samt vilka tankar de har 
om framtiden. Uppsatsen bygger på sex stycken kvalitativa intervjuer med ungdomar bosatta i 
en mindre ort i Mellansverige. Under intervjuerna framkom i huvudsak att samtliga 
respondenter antingen ville eller kände sig tvungna att i framtiden flytta från orten, men att 
det skilde sig åt huruvida de såg flytten som ett medel för att kunna få jobb eller ifall de såg 
jobbet som ett medel för att ha råd att flytta. Jag har analyserat resultatet utifrån de tre 
begreppen habitus, livsstil och transaktionella behov samt med hjälp av tidigare forskning 



inom området. Jag har tolkat resultatet som att många av respondenterna gjort eller planerar 
att göra val som inte verkade vara färgade av deras habitus och där istället livsstilsbegreppet 
kunde beskriva deras handlingsmönster bättre. Jag har också analyserat materialet utifrån 
begreppet transaktionella behov och slutsatsen jag har dragit utifrån det är att ett arbete 
förväntas uppfylla många av dessa behov.  
 
7.2 Slutdiskussion 
Utifrån resultatredovisningen kunde jag inte urskilja några direkta skillnader i hur 
respondenterna upplevde sin livssituation som arbetslösa med deras familjebakgrund i 
beaktande. Snarare verkade alla respondenter se arbetslösheten som någonting påfrestande. 
Dock kan det antas att beroende på vilka bilder som förmedlas under uppväxten har man haft 
en på förhand bestämd bild av vad arbetslöshet är och vilka som blir arbetslösa. De 
respondenter vars föräldrar under kortare perioder varit arbetslösa har delvis tänkt på hur det 
skulle vara att själv bli arbetslös vilket kan tolkas som att denna respondent haft bilden av att 
det är något som kan hända vem som helst. Andra respondenter visar på att de haft en bild av 
arbetslösa som personer med problem och att ”då är det något som är fel”. Detta kan kopplas 
till resultaten i Herzbergs (2001) studie som visade att flera av intervjupersonerna såg 
individuella förklaringar till arbetslöshet framför strukturella förklaringar, d.v.s. man ansåg att 
arbetslöshet berodde på att den arbetslöse var lat eller kräsen snarare än på strukturella 
anledningar. Till skillnad från respondenterna i Herzbergs (2001) studie har respondenterna i 
denna studie ett annat förhållningssätt till den tidigare bilden idag, och de flesta tenderar att se 
arbetslösheten som framförallt strukturellt betingad (jfr Carlén och Löfgren, 2009). Flera av 
respondenterna konstaterar att det finns inga jobb, många är arbetslösa, speciellt unga och 
speciellt i [orten X] med omnejd.  
     Forskning (Leccardi, 1999, Bunar och Trondman, 2001) visar på att vägen mellan 
ungdomstiden och vuxenlivet inte går lika smidigt idag som för tidigare generationer. 
Svårigheter att ta sig in i arbetslivet för ungdomar leder till att de tvingas bo hemma längre 
och att det bildas en klyfta mellan ungdomen och vuxenlivet, en gråzon där man varken är 
ung eller vuxen. Resultaten i denna studie bekräftar till viss del även den bilden i och med att 
de flesta av respondenterna gått ut ett yrkesförberedande program de närmaste åren och 
således kan ses som färdigutbildade i någon mening. De flesta av dem redogör för en ganska 
osäker tillvaro med många tillfälliga jobb samt osäkra timanställningar där det är oklart hur 
mycket man kommer att få jobba och vad man kommer få i lön. Denna typ av tillvaro kan 
antagligen påverka benägenheten att flytta hemifrån eller göra att man flyttar tillbaka hem.  
     Det går inte att dra några slutsatser om vilka val respondenterna gjort och planerar att göra 
utifrån enbart deras familjebakgrund. En anledning till detta kan vara att underlaget till 
studien enbart består av intervjuer med sex personer och avseende föräldrars 
utbildningsbakgrund kom de flesta från liknande förhållanden – föräldrar med 
gymnasieutbildning främst arbetande inom industri, vård eller skogsbruk – även om det fanns 
undantag med högutbildade föräldrar. Däremot såg jag att respondenterna verkade göra och 
planerar att göra val som skilde sig åt från varandra, trots att deras familjebakgrund (det jag 
hade att gå på) liknade varandra. Utifrån det Bourdieu och Passeron (1970) skriver om 
reproduktion inom utbildningsväsendet skulle man kunna tänka sig att de respondenter vars 
föräldrar inte hade högskoleutbildning skulle vara de som var mest avståndstagande mot 
högre utbildning men istället menade de flesta på att de ville eller kunde tänka sig att plugga 
vidare inom den närmaste framtiden. Jag såg främst tendenser till två olika mönster i 
resultaten; att respondenterna antingen såg ett jobb som ett medel för att flytta eller att de såg 
flytten som ett medel för att få jobb och jag kopplade samman de två kategorierna med 
Giddens (1999) livsstilsbegrepp respektive Bourdieus habitus-begrepp. Man kan diskutera hur 
mycket relevans dessa begrepp har idag. Röster i samhället säger enligt Bunar och Trondman 



(2001) att det inte finns något klassamhälle längre och allt större ansvar läggs på individens 
fria val. Är det så? Forskning från Cigéhn, Johansson och Karlsson (2001), Bunar och 
Trondman (2001) visar snarare på ökad ojämlikhet i samhället i början på 2000-talet i 
förhållande till några decennier tidigare. Att respondenterna till viss del väljer högre 
utbildning och att gå ifrån den bana som enligt Bourdieu (1993) är utstakad för dem behöver 
inte tolkas som ett resultat av att ojämlikheten och klyftorna i samhället blivit mindre utan 
snarare på att arbetsmarknaden idag kräver utbildning i allt högre grad samt att massmediala 
bilder premierar den urbana livsstilen vilket kan antas påverka alla som tar del av 
medieflödet. Dessa bilder måste man sedan förhålla sig till (jfr Kåks och Westholm, 2006). 
Att strukturerna i [orten X] ser ut som de gör påverkar givetvis också hur respondenterna ser 
på framtiden. I och med brist på jobb på orten blir det svårt att göra det som man traditionellt 
sett har gjort i familjen, t.ex. att jobba inom industrin och istället blir den naturliga följden att 
man söker sig in till en större stad.  
     Varför tycks habitusbegreppet kunna appliceras bättre på vissa respondenters 
handlingsmönster och livsstilsbegreppet bättre på andras? Utifrån ett intersektionellt 
perspektiv skulle man kunna se det som att många olika faktorer i samverkan påverkar. 
Eftersom materialet inte är tillräckligt omfattande har jag svårt att dra slutsatser gällande hur 
respondenternas etniska bakgrund spelar in, samma sak gäller ålder, dock sågs vissa tendenser 
att de kvinnliga respondenterna visade större motstånd mot hemorten och i allmänhet var mer 
benägna att vilja flytta därifrån, vilket liknar resultaten från Nilssons (1998) studie där 
flickorna i allmänhet visade på en större vilja inför geografisk rörlighet, utbildning och att 
flytta hemifrån. En förklaring till det skulle bl.a. kunna röra det som Cwejman och Fûrst 
(1991) skriver om ett motstånd mot traditionella könsroller, där det traditionella kvinnolivet 
ses som något tråkigt. En av respondenterna förknippar orten med att ”fastna” och att få barn 
tidigt; i och med att där inte finns några möjligheter till utbildning. Detta är inget som de 
andra respondenterna uttalat pekar på som en anledning till att de vill flytta, dock skulle det 
kunna ses som en förklaring. För att återknyta resultaten till begreppen livsstils- och 
habitusbegreppen kan det te sig som att de kvinnliga respondenterna är mer livsstilbenägna i 
och med en mer uttalad vilja att inte fastna i gamla mönster. Resultaten i Svenssons (2007) 
studie visar även de på att flickor från medelklassen var de som var mest benägna att vilja 
flytta och som såg en framtid i storstaden som självklar. I Svenssons studie kopplades även 
viljan att stanna kvar i regionen till en form av accepterande av könsroller. De respondenter i 
Svenssons studie som prioriterade det traditionella kärnfamiljslivet högst var också de som 
var mest obenägna att flytta. Beror detta på kvinnor i ännu högre grad antas premieras av 
storstadslivet? Om den lilla staden ses som något trögflytande kan det också betyda 
trögflytande i det avseendet att gamla könsroller reproduceras på ett annat sätt än i den större 
staden, d.v.s., en bild av kvinnan som den som föder och tar hand om barn och mannen som 
den som försörjer familjen. Om denna bild av kvinnlighet inte är förenlig med den egna 
livsstilen finns en möjlighet att i någon mening ta avstånd från den. Svensson (2006) ser 
viljan att flytta som ett sätt att vilja ta plats på den offentliga arenan, något som också skulle 
kunna ses som en förklaring till handlingsmönstren hos de kvinnliga respondenterna i denna 
studie. Även Waara (2004) tar upp kvinnornas flyttbenägenhet som ett sätt att göra motstånd 
mot miljöer präglade av ett manligt tolkningsföreträde. 
     Att behovet av en liknande frigörelseprocess inte tycks vara lika stor för de manliga 
respondenterna skulle kunna bero på att den traditionellt manliga rollen inte ligger lika långt 
ifrån det typ av liv man tänker sig inom den närmaste framtiden; d.v.s., respondenterna 
planerar att jobba inom den närmaste framtiden medan barnafödande i allmänhet kan ses som 
mer avlägset alternativt en roll man inte känner sig bekväm i överhuvudtaget. Ett antagande 
man kan göra är således att socioekonomisk tillhörighet eller social bakgrund inte enbart 



fungerar som förklaringsmodell för respondenternas handlingsmönster utan att andra 
maktstrukturer antagligen spelar in (jfr Mattsson, 2010).  
     Ett annat resultat som det kan finnas intresse av att diskutera är att alla respondenter talar 
om vidare studier, även om det för vissa ligger närmare än för andra i tid och i tanken. Att alla 
respondenter verkar se vidare studier som en möjlig väg i framtiden trots att flertalet av dem 
gått yrkesförberedande linjer skulle kunna tyda på en form av inflation i utbildning, vilket 
bekräftas av Carlén och Löfgren (2009). De menar att personer som endast gått grundskolan 
blir en allt mindre grupp på arbetsmarknaden. Frågan, och något som skulle kunna vara ett 
uppslag till fortsatt forskning är ifall detta är en utveckling som även går de personer som gått 
yrkesförberedande gymnasieprogrammen till mötes. Flera av de respondenterna som gått 
yrkesförberedande gymnasieprogram menar att enbart utbildningen inte räcker; det krävs ofta 
vidareutbildning, erfarenhet eller kontakter inom branschen.  
     Jag ser att detta område har betydelse för det sociala arbetets praktik utifrån olika aspekter. 
Nedläggningar av olika verksamheter på olika platser i landet och resultatet av detta är ett 
aktuellt problem som påverkar många människor som man som socialarbetare kommer i 
kontakt med. Kanske allra främst inom den delen av socialt arbete som berör jobbsökande och 
arbetsmarknadsinriktade skulle förståelsen för de ungdomar som drabbats av arbetslöshet med 
strukturella förtecken i synnerhet, således kunna öka genom denna studie. Jag tänker mig 
därmed att det för de socialarbetare som möter arbetslösa ungdomar på en mindre ort kan 
antas finnas ett intresse för att förstå hur dessas handlingsmönster kan se ut. Frågor som man 
som socialarbetare skulle kunna ställa sig berör t.ex. vilka egna föreställningar man har om 
hur och var man som ungdom eller ung vuxen bör leva sitt liv och huruvida man som 
praktiker inom det sociala arbetet främjar unga att flytta alternativt att bo kvar på en mindre 
ort. Ytterligare en aspekt kan vara att de strukturella förändringarna som orsakar arbetslöshet 
och att man tvingas flytta för att få jobb i förlängningen skulle kunna leda till ohälsa hos 
individer som det i så fall bör finnas ett intresse för att förstå de bakomliggande orsakerna till.  
Utöver detta skulle tillämpningen av de teoretiska begreppen även kunna bidra till 
kunskapsutveckling för yrkesverksamma socialarbetare. 
     Ytterligare uppslag till tidigare forskning skulle därmed kunna vara en studie på samma 
tema med en mer omfattande ansats vilket tidsramen för denna uppsats inte tillåtit. Med ett 
mer omfattande intervjumaterial hade mer generaliserande slutsatser kunnat dras gällande 
vilka faktorer som styr individers handlingsmönster vilket också skulle kunna komma till 
ökad användning inom det praktiska sociala arbetet.  
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Bilaga 1 - Förfrågan om intervjupersoner 
Hej! 
 
Mitt namn är Cornelia Tunved Ejd och jag skriver just nu mitt examensarbete på 
socionomprogrammet vid Örebro universitet.  
Jag skriver mitt examensarbete om arbetslösa unga som bor på en mindre ort där det finns en 
problematik med utflyttning. Syftet med studien är att undersöka hur unga som är inskrivna 
på arbetsförmedlingen upplever sin livssituation utifrån olika aspekter så som livssituation, 
framtidstankar och r§elationen till orten där de är bosatta och dess arbetsmarknadsstruktur. 
Nu söker jag efter personer som skulle kunna ställa upp på en intervju för denna studie! 
Jag söker dig som är mellan 18-25 år, man eller kvinna, och som är bosatta i [x] kommun och 
inskriven på arbetsförmedlingen. Intervjun kommer att ta max en timme att genomföra och 
du som intervjuperson gärna själv väljas var intervjun ska genomföras. Min förhoppning är 
att genomföra intervjuerna under början av december.  
Under arbetet med denna uppsats utgår jag från vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
vilka i korthet innebär att du kommer att vara helt anonym och allt material kommer att vara 
konfidentiellt. Intervjuerna kommer att spelas in men inspelningarna kommer enbart att 
användas av mig, i arbetet med uppsatsen och de kommer att förstöras då arbetet har 
avslutats. Deltagandet är helt frivilligt och du har när som helst möjlighet att avbryta din 
medverkan.  
Din medverkan skulle ha en stor betydelse, både för mitt examensarbete och för socialt arbete 
i stort.  En förhoppning är att detta arbete kan ge ökad förståelse för personer i liknande 
situationer i framtiden! 
 
Om du är intresserad av att medverka så nås jag via e-post:  
corneliatunvedejd@hotmail.com  
eller telefon: 
070-4591714 
 
Med vänliga hälsningar 
Cornelia Tunved Ejd 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 – Intervjuguide 
Bakgrundsinformation: Ålder, utbildningsbakgrund; (dvs grundskola, gymnasium, högre 
utbildning), arbetslivserfarenhet (vad har du arbetat med tidigare) 
Tema 1: Livssituation 

- Vilka bor du tillsammans med idag? (m föräldrar, sambo, ensam?) 
- Hur bor ni? (lägenhet, hus, annat?) 
- Hur ser din ursprungsfamilj ut, vilka har du växt upp med?  
- Vad har dina föräldrar för jobb- och utbildningsbakgrund? 
- Har du någon erfarenhet av arbetslöshet i familjen? Hur dan? 
• Hur skulle du vilja beskriva dig själv?  
• Hur tror du andra skulle beskriva dig? 
• Vad gör du på fritiden?  
• Med vilka umgås du? Vad brukar ni göra tillsammans? 
• Vilka personer är viktiga för dig? På vilket sätt är de viktiga? Vad är det som gör dem 

viktiga?  
• Vad tycker du är viktigt i ditt liv? 
• Ser du några hinder för det som är viktigt i livet för dig? I så fall, vad är det för typ av 

hinder du ser?? 
• Vad är mindre viktigt för dig i livet idag? 
• När mår du som bäst? Vad får dig att må bra?  
• Finns det tillfällen när du mår mindre bra? Vilka är dessa isåfall? 

Tema 2: Relation till bostadsort 
• Hur länge har du bott i xx? 
• Hur trivs du i xx? Vad är det som gör att du trivs? Vad är det som gör att du vantrivs? 
• Vad är det som saknas i xx för att du ska kunna trivas? Vad skulle kunna få dig att 

trivas ännu bättre? 
• Finns det någonstans du hellre skulle vilja bo än i xx? Varför? 
• Om ja, var då, vad hindrar dig från att bo där? 
• Hur skulle du beskriva xx? 
• Hur beskriver dina vänner, familj, bekanta (som bor i xx) xx? Hur tror du att de skulle 

beskriva xx? 
• Känner du personer (släkt, vänner, bekanta) som inte bor i xx? Hur brukar de beskriva 

xx? Hur tror du att de skulle beskriva xx? 
Tema 3: Synen på arbete kontra arbetslöshet 

• Vad tänker du spontant när du hör ordet arbetslöshet? Vilka känslor väcker detta hos 
dig? 

• Vad betyder ett arbete för dig? 
• Vad tänker du spontant om att söka arbete? Vilka känslor väcker detta hos dig? 
• Hur länge har du sökt arbete?  
• Vilken typ av arbete söker du? Varför? 
• Kan du tänka dig att ta en annan typ av arbete? Varför? Varför inte? 
• Vilka möjligheter ser du på att få arbete på orten där du bor? 
• Vilka hinder ser du? 
• Vilken typ av arbete tror du är möjligt att få på orten där du bor? 
• Hur viktigt är det att få arbete på orten? Varför? 
• Skulle du kunna tänka dig att flytta för att få ett arbete? Varför? Varför inte?  



• Tror du chansen att få ett arbete är större på en annan ort? 
• Vilken typ av arbete tror du att du skulle kunna få om du flyttade? 
• Ser du några fördelar, utöver att få ett arbete, med att flytta från orten? I så fall, vilka? 
• Vilka är fördelarna med att bo kvar på orten?  
• Ser du några nackdelar, utöver arbetslöshet, med att bo kvar på orten? 
• Finns det någon press utifrån (vänner, familj, myndigheter ) på att flytta från orten? 
• Finns det någon press utifrån (vänner, familj, myndigheter) på att bo kvar? 

Tema 4: Framtiden 
• Hur tänker du om boende i framtiden? Var tänker du att du ska bo? (5, 10 och 20 år 

framåt) 
• Hur tänker du om arbete i framtiden? Vad tänker du att du ska jobba som? (5, 10 och 

20 år framåt?) 
• Hur tänker du om att skaffa familj?  
• Har du några drömmar (boende, arbete, socialt) om vad du skulle vilja göra? I så fall 

vilka?  
• Vad strävar du mot?  (Arbetsmässigt, boendemässigt, socialt?)  
• Ser du några hinder för att nå dit? Vilka i så fall? 
• Vad tror du att du kommer att behöva från din omgivning, samhället o s v för att nå 

dit?  
 


