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ABSTRACT 

Author: Ramona Homsi and Amra Mecavica 

Title: Young and unemployed – A study of young unemployed people’s background, current 

situation and future vision. 

Supervisor: Sara Högdin 

Assessor: Mia Jormfeldt 

The purpose of this study is to increase understanding of the unemployed youth. To achieve 

that, we have investigated who the unemployed young people are, how their wellbeing is 

affected and what they need for a change to take place. The study was conducted in a 

medium-sized Swedish city with the help of a method combination. The target population for 

this study is people enrolled in “Job-guarantee for Youth” in spring 2014. The quantitative 

part of the study was conducted using questionnaires and qualitatively through interviews 

with seven young people in the group. The result shows that the social heritage is reflected in 

which education the young people have chosen and what future plans they have. Furthermore, 

the study shows that mental health is affected. The economy as well. 

Keywords: youth unemployment, social inheritance, labor market, support, economical 

consequences, consequences on wellbeing, future plans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SAMMANFATTNING 

Författare: Ramona Homsi och Amra Mecavica 

Titel: Ung och arbetslös – En studie om unga arbetslösas bakgrund, nuvarande situation och 

framtidsvision.  

Handledare: Sara Högdin 

Examinator: Mia Jormfeldt 

Syftet med den här studien är att öka förståelsen för arbetslösa ungdomar. För att uppnå det 

syftet har vi undersökt vilka de arbetslösa är, hur de mår och vad de behöver för att en 

förändring ska kunna ske. Studien genomfördes i en medelstor svensk stad med hjälp av en 

metodkombination. Målgruppen för vår studie är personer inskrivna i ”jobbgaranti för 

ungdomar” under våren 2014. Den kvantitativa delen i studien genomfördes med hjälp av 

enkäter och den kvalitativa med hjälp av intervjuer med sju berörda personer i gruppen. 

Resultatet visar att det sociala arvet avspeglar sig i vilken utbildning de unga har valt och 

vilka framtidsplaner dem har.  Dessutom visar studien att den psykiska hälsan påverkas 

negativt. Ekonomin likaså.  

Nyckelord: Ungdomsarbetslöshet, socialt arv, arbetsmarknad, stöd, ekonomiska 

konsekvenser, psykisk ohälsa, framtida planer. 
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1. INTRODUKTION  

Att vara ung och arbetslös kan vara förödande för både individen och samhället och 

ungdomsarbetslösheten kan föra många konsekvenser med sig. Unga arbetslösa befinner sig i 

en utsatt position i samhället och många studier visar hur gruppens mående påverkas negativt. 

Andra studier visar även hur samhället bör ta tag i problemet och på en politisk nivå 

presenteras olika åtgärdsplaner för hur ungdomsarbetslösheten kan motverkas. Trots det, har 

problemet tendens att finnas kvar år efter år, om än i en något mindre omfattning under vissa 

perioder. Ungdomar är framtidens generation och att denna grupp ska behöva gå arbetslös i 

långa perioder är en oerhört stor resursförlust för samhället. 

Ur ett personligt perspektiv skriver Jansdotter och Möller (2013) om Möllers egna upplevelser 

från arbetslösheten. Delaktigheten att få bidra med något till arbetsmarknaden är något som 

peppar och ger individen mervärde. Arbetarkulturen som samhället influeras av har på direkt 

eller indirekt sätt utformat vår identitet. Detta oavsett om individen är medveten om det eller 

inte. Arbetet är en del av hur man identifierar sig och utgör en viktig del av hur man ser på sig 

själv och även hur andra ser på en. Frågan ”Vad arbetar du med?” är ofta inledande i ett 

samtal när man träffar nya människor. Folk vill kategorisera varandra utifrån ramarna för 

deras arbete. Vad man gör är därmed den man är och speglar hur man lever sitt liv och 

förväntas tycka och tänka kring olika frågor. Normativiteten, de sociala förväntningarna på 

det önskvärda beteendet kring denna fråga är oerhört stor. Man är sin titel. Med 

arbetsmoralfrågan djupt förankrad i oss skapas känslor av otillräcklighet och oduglighet hos 

den som är arbetslös. Med detta som bakgrund faller den arbetslösa i systemet som påverkar 

dennes välmående på ett negativt sätt. Identifikationen som arbetslös är inte av värde för 

arbetslösa. I dagens samhälle där deltidsarbeten växer sig större, är det vanligt att personer 

erhåller flera jobb. Därav kan tyngden av att ha en så kallad titel förändras. Många byter flera 

arbeten under sin karriär och har därmed flera olika yrken. Det negativa i att vara arbetslös 

och mellan olika yrken kan förändras (Jansdotter och Möller, 2013). 

Balansen mellan sysselsättningsutbudet och arbetslösheten påverkas av både 

samhällsstrukturer, politiska beslut och sociala mönster. Konsekvenserna av en sådan 

situation kan vara ekonomiskt och psykiskt påfrestande för den enskilde. 

Ungdomsarbetslösheten har haft en negativ utveckling i Sverige de senaste 10–15 åren. 

Utvecklingen av ungdomsarbetslösheten är som mest tydlig när man studerar 

ungdomsarbetslösheten 16-24 år och sätter den i relation till hela befolkningen 16-64 år. Den 

visar även att ungdomsarbetslösheten var som värst 2007 och då mer än tre gånger högre 

jämfört med hela arbetskraften i övrigt (Oscarsson, 2013). Enligt Statistiska centralbyrån 

(2013) hade Sverige år 2012 en ungdomsarbetslöshet på 22,9 %. Den siffran var högre än 

genomsnittet i Europa som var på 21,3% . 

I slutet av 1990-talet utgjorde antalet ungdomar inskrivna på Arbetsförmedlingen i Sverige, 

ett antal på ca 140 000 personer. Av dessa var ca 40 000 inskrivna i särskilda program med 

aktivitetsstöd. Kvinnorna utgjorde ett större antal än männen. År 2008 vände kurvan och 

ungdomsarbetslösheten bland männen utgjorde ett större antal än bland kvinnorna. Fram till 
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nuläget är ungdomsarbetslösheten högre bland män än bland kvinnor. År 2013 låg snittet på 

ungdomsarbetslösheten på 132 704. Vårmånaderna utmärker sig att ha lägst antal inskrivna i 

förhållande till resterande månader per år. I januari 2014, har ungdomsarbetslösheten minskat 

med 1,6 procentenheter i jämförelse med januari 2013 (Arbetsförmedlingen, 2014).  

Syftet med den här studien är att öka förståelsen för arbetslösa ungdomars situation. Vi 

hoppas öka förståelsen och fördjupa kunskapen om vilka anledningar som kan antas vara 

bidragande till ungdomsarbetslösheten och koppla det till mående och ekonomi. Syftet är 

därmed tvådelat. Samband mellan ungdomsarbetslösheten och bidragande orsaker undersöks 

med en kvantitativ del. För att få en djupare förståelse och kunskap använder vi en kvalitativ 

ansats. Vi som skriver denna uppsats, har en erfarenhet från fältet och detta gav oss 

inspiration att fördjupa oss och forska i ämnet. 

 

1.1 Frågeställningar 

 Vilka är de arbetslösa och finns det något samband mellan deras bakgrund och 

nuvarande situation? 

 Vad saknar de arbetslösa och vad har de för behov? 

 Hur mår de arbetslösa och hur har deras ekonomi påverkats av arbetslösheten? 

 Vad har de för framtidsvisioner? 

 

1.2 Tydliggörande av begrepp 

Begreppet arbetslös syftar till att individen saknar en belönad sysselsättning. En 

arbetsmarknads-, förberedande arbetsmarknadsutbildning eller praktik definieras därmed inte 

som ett arbete utan enbart aktivitet i syfte att förkorta vägen till ett arbete. I den här uppsatsen 

kommer vi använda begreppet arbetslös i den meningen att individen inte har en 

heltidsbelönad aktivitet. Med andra ord kan individen ha ett deltidsarbete eller timanställning 

och kallas för arbetslös. Om individen är studerande, räknas den därmed inte som arbetslös. 

Vi kommer även att använda oss av begreppet arbetssökande. Denna kan ibland användas i 

sammanhang där den tolkas som en synonym till begreppet arbetslös. Vår målgrupp är både 

arbetslös och arbetssökande. Därför gav vi oss friheten att växla bland dessa begrepp. 

Vår undersökning fokuserar på gruppen arbetslösa ungdomar som tar del av det 

arbetsmarknadspolitiska programmet ”Jobbgaranti för ungdomar (UGA)”. Programmets syfte 

är att korta vägen till ett arbete eller utbildning. Det erbjuder sökanden i åldrarna 16 – 24, 

vägledning och hjälp med jobbsökaraktiviteter. Detta i form av praktik, utbildning, 

arbetslivsinriktad rehabilitering eller hjälp med att starta eget företag. Den som tar del av det 

programmet måste vara mellan 16 – 24 år och uppfylla ett av fem krav. Villkoret är att man är 

aktivt arbetssökande. Man behöver inte vara heltidsarbetslös. Om man har en timanställning 

eller deltidsarbete kan man ändå vara med. Parallellt med programmet får deltagaren 

ekonomisk ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från 

försäkringskassan (Arbetsförmedlingen, 2013). 
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2. TIDIGARE STUDIER/FORSKNING 
 

2.1 Genus, bakgrund och arbetsmarknad 

Professionens makt kan styra klienternas hinder till förändring. Normativiteten som vårt 

samhälle inspireras utav, sätter annorlunda krav på män och kvinnor. Vad som är ett okej 

handlande för respektive kön blir därmed ett faktum. Dessa mönster har vi sett i skolan, inom 

äldrevården och många andra sociala områden (Piuva och Karlsson, 2012). Piuva (2012) 

diskuterar normalitet som ett begrepp och pekar på hur annorlunda det kan tolkas utifrån 

respektive kön. Vidare poängteras att osynliggörandet av avvikelser, bäddar för att normalitets 

normer, det som eftersträvas från gemenskapet förstärks. För att upprätthålla den normaliteten 

beter sig människan på så vis att den visar motstånd när den möter något nytt, något 

annorlunda än det den uppfattar som normalt. Att bryta den normalitetskulturen blir därmed 

inte lätt (Piuva, 2012). Homosocialitet är ett begrepp som diskuteras och förklarar varför 

männen bibehöll sina toppositioner i samhället under längre tid. Män rekryterar män och 

mönstret lever vidare. Kvinnor däremot ärver sina normativiteter i form av sociala strukturer. 

Dessa påverkar deras vägval och tankegångar. Samma påverkan gäller männen. Mannen 

förväntas vara tuff medan kvinnan ödmjuk och svag (Arvidson och Henriksson, 2012).  

Jämställdhetsdebatten är något som vårt samhälle kämpat länge med. Mestadels har det varit 

att ge kvinnan mer makt och därmed lika möjligheter gällande livssituation och livsvillkor 

som mannen. Mäns livssituation förändras. Kvinnor får mer plats idag i jämförelse med några 

år tillbaka i tiden. Att jämställdhetsfrågor ur ett kvinnoperspektiv går i rätt riktning, råder det 

inget tvivel om. Mansnormerna förändras parallellt och samhälleliga insatser hjälper till att 

driva den förändringen. Men hur den förändringen relaterar till frågor om jämställdhet och 

brist på jämställdhet hos män är något som är nytt inom genusforskningen. 

Jämställdhetsdebatten som kvinnan drev fram i århundranden tar därför över scenen. 

Bourdieu (1999) skriver i sin bok ”Den manliga dominansen” om mannens makt över 

kvinnan och hur denna reproduceras i samhället.  

Genusnormerna i skol- och utbildningsvärlden påverkar flickor och pojkars motivation och 

därmed pluggvanor. Antiplugg kulturer är större bland pojkar än bland flickor. Barn till 

högutbildade har bättre betyg än genomsnittet. Detta betyder att barn till familjer av lägre 

klass löper större risk att inte klara av sina studier. Studier från skolverket visar att under 2013 

har det gått bättre för pojkarna som grupp. Vad denna förbättring beror på vet man i dagsläget 

inget om. Flickors prestationer i sina skolarbeten är överlag bättre än pojkarnas vilket ger 

flickorna en stadigare grund till framtida karriärsval (SOU 2014:6). Nielsen (2005) diskuterar 

såvida den kvinnliga dominansen i skolvärlden har en viss påverkan på pojkarna. Personalen i 

skolorna har ett tänk om att pojkar mognar senare än flickor och att flickor är mer benägna att 

sköta sina skolarbeten än pojkar. Denna norm kan också vara orsaken till att antipluggkulturer 

bland pojkar växer lättare än bland flickor.  

Mellan åren 2001 – 2010 ökade antalet män och kvinnor i yrken som kräver högre utbildning 

med netto 200 000 personer. Fördelningen bland dessa är 32 % män och 68 % kvinnor. Detta 

visar att intresset för högre utbildning är högre bland kvinnor än bland män (SOU 2014:6). 
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Berggren (2006) undersöker sambandet mellan hög arbetslöshet och valet ungdomar gör för 

att studera vidare. Detta kopplat till kön och klasstillhörighet. Är utbildning en flyktväg från 

arbetslöshet? Resultatet visar att det finns ett samband mellan arbetslöshet och beslutet att 

vidareutbilda sig. Är arbetslösheten hög väljer fler tjejer och killar att vidareutbilda sig.  När 

arbetslösheten sjunker väljer killarna att arbeta och ger upp studierna. De som har det bättre 

ställt ekonomiskt påverkas inte av denna ekvation. Detta är intressant ur ett genusperspektiv 

(Berggren, 2006).  Enligt SOU 2014:6 ger arbetsmarknadens utformning pojkarna hopp om 

att det finns ett bra utbud av arbeten för de som inte klarar sig bra i skolan. I dagens övergång 

från industrisamhälle till kunskapssamhälle kan dessa normer förvandlas. De allt större kraven 

på utbildning och fenomenet att fler kvinnor bryter sig in på mansdominerade yrken är ett 

tecken på det. Att kvinnors yrkesvalmöjligheter vidgas betyder inte att män och andra sidan 

tar sig in i lika stor utsträckning på kvinnodominerande yrken. Den inbrytningen är i dagens 

samhälle minimal. 

De Goede et al. (2000) undersöker relationen mellan familjens sociala och socioekonomiska 

bakgrund och individens arbetslivsresurser. Skillnader mellan kvinnliga och manliga 

deltagare presenteras. Vilken grupp som påverkas mer och på vilket sätt. Studien är 

genomförd under 1990-talet. Den sociala arvfaktorn är stjärnan i denna undersökning och 

resultatet påpekar det. Studien visar också på att barn till separerade föräldrar löper större risk 

att hamna snett och därmed bli arbetslösa. Kvinnor anses relatera och identifiera sig mer med 

familj och på så sätt påverkas av familjeproblem medan män identifierar sig med sitt yrke och 

därmed påverkas av de problem som följer därmed. Jonsson (2010) undersöker bl.a. om 

familjen har en påverkan på arbetslösheten. Social och kulturreproduktion och hur dessa 

påverkar dels individens livsform och de val man gör i livet samt de strategier man väljer för 

att uppnå de mål man sätter upp. Deras syn på omvärden är också en intressant faktor i 

undersökningen. Kultur, skola och familj är de faktorer som tillsammans gör en stor inverkan 

på människan under dennes uppväxt. Resultatet visar att de unga vuxna inte är så 

individualiserade som samhället vill att man ska vara. Stor skillnad på kvinnornas och 

männens livssyn märktes också. 

Hertzberg & Sundelin (2014) studerar studie- och yrkesvägledares metoder när de råder och 

vägleder invandrarelever i skolan. Frågan är om samtalen anpassas efter mottagarens etnicitet 

och den förväntade kulturen han/hon har eller om samtalet utgår från individens intresse utan 

hänsyn till dennes ursprung och vad den förväntas tycka och tro. Hertzberg & Sundelin (2014) 

menar på att ett visst maktförhållande äger rum. Som ny i Sverige förlitar man sig till 

sakkunniga. Detta skapar problem då de olika parternas intressen inte kan fullföljas. Studie- 

och yrkesvägledaren pratar på ett helt annan plan än eleven. Medan studie- och 

yrkesvägledaren diskuterar och visar på helhetsbilden, vill eleven få en mer detaljerad bild av 

hur man når sitt mål. Kommunikationsproblem och normer som den professionella har 

påverkar i mötet med elever. Tovatt (2006) tar upp konsekvenserna som rekrytering via 

sociala kontakter för med sig för de inkluderade och de redan exkluderade grupperna i 

samhället. Fokus i Tovatts (2006) forskning ligger på hur ens umgängeskrets påverkar dennes 

möjligheter till arbeten. T.ex. kan individer med invandrabakgrund slussas till lågstatusyrken 

och majoriteten av ett lands etniska befolkning till mer kvalificerade yrkesroller. Detta 

redovisas som en förstärkning av segregation. Detta i relation till det sociala arvet, visar på att 

människan är en produkt av dennes sociala umgänge. Den sociala positionen förstärks 

därmed. Värt att nämna är att Tovatt (2006) inte bara redovisar läget utan även visar på 

eventuella strategier den som inte hade det ”rätta” nätverket använde för att hitta nya 
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kontakter. Resultatet visar att nätverksrekrytering förstärker en redan existerande social 

position (Tovatt, 2006).  

 

2.2 Psykisk ohälsa bland unga arbetslösa 

Under den tidiga vuxenåldern sätter olika skyldigheter och plikter press på individen. Vad 

man ska välja för yrke, vad man ska göra med sitt liv och hur man ska planera det bekymrar 

och oroar jaget. Från att ha endast skolan till plikt till att gå ut i världen och söka efter vad 

man vill av livet, skapar en typ av förvirring (Hwang, 2003). 

I en av två kohortstudier som Karolinska Institutets folkhälsoakademi (2011:17 19 (32)) har 

publicerat finner man att psykisk ohälsa bland långtidsarbetslösa ökar. Arbetslöshetens längd 

spelar en stor roll beträffande riskerna med att drabbas av psykisk ohälsa. Kortare perioder av 

arbetslöshet visar inga större risker att drabbas av dåligt mående än för övriga befolkningen. 

Studien visar även könsskillnader för psykisk ohälsa trots att tidigare svensk forskning inte 

kunnat påpeka några. Det kan eventuellt förklaras med att män i större utsträckning upplever 

börda för försörjning och identifierar sig med sin arbetsroll. Även SOU 2014:6 diskuterar vad 

normen för maskulinitet är och hur denna bild håller på att förändras. Att vara tuff, osårbar 

och oberoende både socialt och ekonomiskt, ställer stora krav på männen. Denna norm 

påverkar männens hälsobeteende. Att vara osårbar hindrar många från att söka vård i tid och 

tvingar individen att ta till ovanor som en flyktväg från den psykiska ohälsan. Antalet 

sjukskrivningar är högre bland kvinnor än bland män, antalet självmord hos män utgör 70 % 

av det totala antalet och män är överrepresenterade i social utsatthet i form av brott, hemlöshet 

och missbruksfenomen (Backhans, Lundin & Hemmingsson 2011). 

Statistik som SCB publicerade år 2009 baseras på en enkätundersökning som statens 

folkhälsoinstitut gjort mellan år 2007 – 2009. De tillfrågade var 612 kvinnor och 5469 män i 

åldrarna 20 – 29. Studien visade att var tredje arbetslös upplevde sämre psykiskt 

välbefinnande i jämförelse med de arbetande där ohälsa är hälften så vanligt. Unga arbetslösa 

har fler dagar med psykisk ohälsa och ängslan, ångest och oro av högre grad. Tre gånger mer 

än de som arbetar. Hela tio procent lider av sömnbesvär och det är dubbelt så vanligt med 

sömnmedicin, antidepressiva och ångestdämpande medicin bland arbetslösa. Deltagandet i 

sociala aktiviteter är väldigt låg och var femte saknar någon att prata med. Goda levnadsvanor 

som exempelvis träning och aktivitet påverkas hos gruppen där en mindre andel tillfrågade 

uppger att de rör på sig mindre än de som arbetar när man tittar på det nationella målet av 

fysisk ansträngning (Karlsson, 2009). 

Socialpsykologin synliggör och har som mål att jämna ut gränserna mellan det normala och 

avvikande. Förväntningarna som kollektivet ställer på individen kan medföra att den som 

hamnar utanför ramen för normalitet känner sig mindre värd. Istället för att synliggöra det 

unika hos varje individ klassar folk varandra (Madsen, 2006). Madsen (2006) skriver också 

om hur exklusionen från arbetsmarknaden påverkar möjligheterna till deltagandet i andra 

aktiviteter i det sociala sammanhanget. Resultatet kan därmed bli psykisk ohälsa och brist på 

självförtroende. Att vara socialt deltagande innebär att delta i kommunikationen, vara en i ett 
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sammanhang, i en familj, i utbildningssystemet eller i fritidsaktiviteter mm. Exklusion betyder 

att hamna utanför. Man är annorlunda än flertalet av gruppen.  

Josefssons (2007) avhandling ställer två viktiga frågor om ungdomsarbetslösheten: hur 

hanterar ungdomarna situationen som arbetslösa och vilka uppfattningar de har om 

möjligheterna till ett framtida arbete. Många intervjupersoner i avhandlingen uppger att de har 

en oavslutad utbildning bakom sig och att en vanlig orsak till detta beror på val av fel 

utbildning eller att rätt utbildning inte finns lokalt. Att arbetslöshet är en bidragande orsak till 

social utsatthet är ett vanligt antagande och faktum men även i denna avhandling, precis som i 

andra studier, nämns teorier om hur individens reaktioner på arbetslösheten speglar vilken roll 

arbetet har i livet och att det för några, kan innebära en struktur och social tillhörighet medan 

det för andra innebär endast är en källa till inkomst. De psykologiska och sociala 

konsekvenserna av arbetslösheten kan bli förödande för individen eftersom ett arbete många 

gånger innebär just stadga i livet. Josefsson (2007) poängterar även att ungdomarnas 

etablering på arbetsmarknaden är ett viktigt samhällspolitisk ansvar. Olika 

arbetsmarknadsåtgärder finns som alternativ för gruppen ungdomsarbetslösa. Vissa beskriver 

dessa som ekonomisk trygghet samt social och strukturell trygghet och andra som en cirkel 

som dem inte kommer ur när den väl har tagit plats (Josefsson, 2007). 

Creed, Machin och Hicks (1999) skriver om att tidigare studier har visat att unga arbetslösa 

människor i större utsträckning lider av depressioner, hjälplöshet, sämre självförtroende och 

mår allmänt sämre psykiskt än de som har anställningar och är aktiva i arbetslivet. Även 

Nordenmark och Strandh (1999) skriver om att det finns studier om människans psykiska 

mående i samband med arbetslösheten och vilken negativ inverkan den har för vårt 

välbefinnande. Dessa studier kan i sin tur ha lett till att alla arbetslösa stoppas i samma fack 

och får samma behandling när de möts av det sociala stödet ifrån samhället. Detta perspektiv 

kritiseras eftersom det får alla arbetslösa människor att ses som en homogen och passiv grupp 

och att det istället skulle leda till förbättringar om man kunde se till individen mer och utgå 

ifrån denna när stödet och insatserna planerades. För att förklara relationen mellan 

arbetslösheten och den mentala hälsan finns det ett antagande om att utöver att man har ett 

ekonomiskt behov att fylla som arbetslös, finns även behov av psykologisk karaktär. En 

anställning kan bidra till ekonomisk stabilitet men även struktur, sociala kontakter, aktivitet 

samt exempelvis status och identitet. Man kan tänka sig att det i livet finns många andra saker 

som kan bidra till med ovanstående men det är här man kommer till att det är väldigt 

individuellt. En kvinna som har satsat mycket på sin karriär och som kanske inte har hunnit 

bilda familj och blir arbetslös mår mycket sämre än en jämngammal kvinna som har familj 

och som på så vis uppfyller sitt psykologiska behov hemma. Det psykiska måendet vid 

arbetslöshet påverkas således av identiteten hos den arbetslösa och vilka roller den uppfyller i 

övrigt i livet. Arbetet kan betyda två helt olika saker för två människor och för den person 

som har ett bra avlönat arbete och som klättrar i karriären betyder arbetet förmodligen mer än 

för en person som kanske har tillfälliga anställningar och som ser sitt arbete som endast en 

källa för inkomster. Slutsatsen blir att det finns två olika perspektiv när man tittar på 

arbetslösa och deras psykiska hälsa: hos varje individ finns två behov att uppfylla: det 

ekonomiska och den psykologiska. Den psykiska hälsan hos varje individ vid arbetslöshet är 
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direkt beroende av andra omständigheter i deras liv och på vilket sätt man lyckas uppfylla det 

psykologiska behovet (Nordenmark och Strandh 1999). 

 

2.3 Den ekonomiska identiteten och framtidsvisionen 

Ekonomi och självkänsla hänger ihop. Samhället lägger stor vikt vid det yttre. När man 

drabbas av arbetslöshet, påverkas ekonomin negativt. Livsstilen och det sociala umgänget 

påverkas också därefter. De märkbara förändringarna i ekonomin som arbetslösheten i de 

flesta fallen orsakar, gör att den arbetslöses välmående påverkas. Nya anpassningar blir 

lösningen och detta i sig är en omställning som inte många klarar av. Ekonomin påverkar 

individens val av aktiviteter och bidrar därmed till inklusion respektive exklusion (Jansdotter 

och Möller, 2013). 

Julkunen (2002) skriver att vår förståelse av fattigdom bland unga arbetslösa fortfarande är 

otillräcklig och ställer frågan hur ungdomar handskas med sin arbetslöshet samt fattigdom. 

Resultaten som presenteras visar att det statliga stödet till ungdomar har minskat medan 

föräldrastöd blivit viktigare. Den välfärdspolitik som är tänkt att mildra konsekvenserna av 

ungdomsarbetslöshet har inte fungerat och arbetsmarknadsutsikterna ser ut att ha förändrat 

den etablerade situationen i de nordiska länderna. Ungdomarna har blivit mer beroende av 

familjen för att skydda sig mot fattigdom. 

Angelins (2009) undersökning handlar om vilken bakgrund långtidsarbetslösa ungdomar har 

samt hur deras levnadsförhållande är. Fokus lades på de som tog emot försörjningsstöd. Hon 

studerade betydelsen av de konsekvenser som arbetslösheten orsakat samt om de har påverkat 

ungdomarnas faktiska etableringsprocess. Ett brukarperspektiv presenteras i form av hur 

ungdomarna själva ser på sina liv samt hur de betraktar sin situation. Hälsa kopplas också till 

själva arbetslösheten och i resultatet visas siffror på hur många som har blivit 

förtidspensionerade i olika åldrar under den unga vuxenåldern. Om dessa är direkta 

konsekvenser av arbetslösheten eller om arbetslösheten är den direkta konsekvensen till 

ohälsa diskuteras djupgående. Levnadsförhållandena blir därmed en faktisk konsekvens. 

Resultatet visade att den marginaliserade gruppen hade både låg utbildningsnivå, begränsad 

arbetslivserfarenhet, möter fler ekonomiska kriser och upplever hälsobekymmer. Många är 

också ensamstående eller har instabila familjeförhållanden. Pengar är en viktig komponent i 

etableringsprocessen. Det skäliga levnadsvillkoret som socialtjänsten bidrar med räcker inte 

och detta skapar både oro och ohälsa samt begränsar individens förutsättning att orka ta sig ut 

ur sitt ekonomiska beroende. På så sätt klaras varje dag i taget och eventuell problematik 

skjuts till morgondagen. Den undersökta gruppen fann det svårt att frigöra sig från den onda 

cirkeln. Angelin (2009) diskuterar det beroendeförhållandet och förklarar det utifrån 

psykologiska och samhällsvetenskapliga teorier. Hindren som individen upplever diskuteras 

också. Detta kopplas till dåvarande arbetsmarknadsproblem (Angelin, 2009). 

Kugelbergs studie (2000) visar att sedan krisen under 1990–talet som lamslog Sverige med 

hjälp av den höga ungdomsarbetslösheten, har en ny generation tagit plats och värderingarna 

har blivit annorlunda. En högre utbildning värdesätts tydligt samt arbeten som både ger en 

stabil inkomst och en statuskänsla. Man väljer bland annat utbildningar där det förväntas 
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finnas arbeten i framtiden såsom inom teknologin exempelvis. Att bilda familj kommer långt 

efter att man har utbildat sig, arbetat, rest och sparat pengar. Tiden som ung vuxen är således 

en förberedelse inför vuxenlivet där man bildar familj. Tillsvidareanställning står högt i kurs 

även i den nya generationen fast med högre utbildning än tidigare. 

 

 

3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

För att kunna besvara frågorna i vår studie har vi valt att använda oss av Bourdieus teoretiska 

begrepp som habitus och kapital men även klassamhällets reproduktion och fält. För att få en 

djupare förståelse för vilken roll bakgrunden och de olika tillgångarna som en individ kan ha i 

form av kunskap och information om utbildningssystemet, arbetsmarknaden och de sociala 

tillgångarna har påverkat de ungas nuvarande situation var Bourdieus teoretiska begrepp 

givna för denna studie. Bourdieu har kritiserats för att överbetona klasskillnaderna i ett 

samhälle och inte lägga stor fokus på genus men skillnaderna mellan manliga och kvinnliga 

studenter finns redan i de tidiga studierna. Dock uppfattades hans intresse för könsskillnader 

framför allt beröra män enligt Broady (1998) och vi har valt att komplettera Bourdieus 

teoretiska utgångspunkter med nyare studier om arbetsmarknaden och könsfördelningen ur ett 

genusperspektiv. 

 

3.1 Pierre Bourdieu 

Pierre Bourdieus teoretiska utgångspunkter går ut på att det i moderna samhället går att 

tillmäta ett värde på materiella och immateriella tillgångar. Dessa värden ger makt åt 

tillgångarna som vanligtvis bara ges till det ekonomiska kapitalet. Bourdieu hyllas för att 

aldrig ha övergett begreppet klass och det talas åter igen om orättvisor och klasskamp. Teorin 

har berört vårt vardagsliv och samtalet i vardagen som sker människor emellan långt borta 

från tjänsterummen och Bourdieu har kopplats ihop med andra stora teoretiker som har pratat 

om makt, politik, hierarki och relationer som exempelvis Durkheim, Marx och Goffman. 

Bourdieus teoretiska utgångspunkter har varit en inspirationskälla till olika vetenskapliga verk 

samtidigt som teorin inte alltid förankras med empirin. Studier byggda utifrån Bourdieus 

metoder uppfyller inte ofta kraven som ställs på data. Detta går emot Bourdieus övertygelse 

om det tydliga sambandet mellan teori och empiri och att allt går att mäta och sätta ett värde 

på. Bourdieu har baserat sina teoretiska begrepp på intervjuer, enkäter, levnadsbiografier och 

statistik och med det berört det vardagliga livet med familjen, samhället och arbetet som han 

menade är intressant fakta eftersom det visar på hur samhällets struktur är uppbyggd (Carle, 

2007).  
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3.1.1 Klassreproduktion 

Eliten som används som en metafor för positioner i det sociala livet som gav makt åt 

människor vanligtvis tillskrivna sina roller hjälper med frågeställningen som Bourdieu 

försökte ge svar på: varför anpassar och inordnar sig människor så att elitens makt och 

ställning lyckas bevaras utan några problem? I ett flertal av Bourdieus studier är resultatet att 

utbildningsystemet är boven i den här reproduktionen. Utbildningarnas tillgänglighet och 

tillväxt har medfört förändringar i samhällets klasser och samtidigt som nya 

reproduktionsmönster gör sig synliga. Bland annat visar Bourdieu som exempel på det att 

antalet utbildade inom den högre utbildningen ökade samtidigt som det inte behövdes i 

samhället vilket gjorde att det symboliska värdet på utbildningen sjönk avsevärt. Detta i 

samband med att eliten lyfte värdet på sina utbildningar genom avgifter, extrakurser och 

studieresor samt att examen begränsades till privata skolor. I sin bok Homo Academicus 

skriver Bourdieu (1996) att det går att se genom att bara läsa statistik om hur eliten använder 

utbildningssystemet till sin fördel. Anställda lärare är hierarkiskt ordnade efter ekonomiskt 

och socialt kapital: lärare i medicin härstammar från chefer och högre tjänstemän, 

universitetsanställda från humanistiska lärarna osv. Den som kommer från en lägre klass i 

samhället men också vill uppnå en högre position kommer stöta på hinder. För att uppnå en 

högre position, sett ur ett samhällsperspektiv krävs inte bara kunskap som utbildning ger, utan 

även kraftig anpassning i livsinställningen som andra klasser föds i. Det innebär anpassning 

och förändring i allt från beteende till språk och kunskapsformer. Det symboliska kapitalet är 

den viktigaste faktorn för en hög position i det sociala livet: det är inte tillräckligt att enbart 

utbilda sig utan även lära sig och förstå de sociala koderna som måste både anammas och 

användas. Utbildningssystemet är mest betydelsefull för den övre medelklassen eftersom man 

väljer högre utbildningar och på så vis möjliggör ett socialt uppåtstigande. Den gynnar även 

medelklassen som ser utbildningen som samhällelig angelägenhet men i arbetarklassen finns 

inte samma strävan efter en högre utbildning och den ges inte samma värde (Carle, 2007).  

 

3.1.2 Habitus 

Carle (2007) beskriver att Bourdieu menar att människors handlingar och agerande är 

kollektiva och socialt anpassade. Genom erfarenheter i den sociala världen lär vi oss hur vi 

bör och ska agera. Genom den här processen skaffar vi oss ett habitus. Habitus påverkas olika 

mycket av den sociala miljön men särskilt stor roll spelar uppväxten och miljön man är född i. 

Den är grunden till själva habitus hos varje individ. Habitus hos människor leder vidare till 

skapandet av samhällsstrukturen. Människor är kapabla till att medvetet förändra sitt habitus 

men det är väldigt individuellt då vi alla har olika förmågor att lära oss nya saker som kan 

förändra situationer och omständigheter. Ett nytt habitus innebär en anpassning till något nytt 

och vilken förmåga vi har att göra det, beror på det sociala ursprunget vi kommer ifrån. 

Oavsett om det handlar om att komma i en högre position i samhället eller utnyttja den 

position som har getts till oss. Böjelsen att sikta mot de mest vågade positionerna och strävan 

efter att behålla dessa utan kortvarig ekonomisk vinst ger bäst förutsättningar för ett större 

symboliskt och ekonomiskt kapital (Bourdieu, 2000). Bourdieu har inte stannat vid analysen 

av en individs habitus och kopplat ihop det med grupper som exempelvis yrkesgrupper, 
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familjer och klasser (Broady, 1998).  Habitus hjälper till att tydliggöra mönster i hur samhället 

reproducerar klass – och könsstrukturen och förändras genom en kamp om sociala positioner. 

Habitus motverkas alltså genom kapital (Carle, 2007).  

 

3.1.3 Kapital 

För att förstå reproduktionen av klassintressen i samhället har Bourdieu utvecklat begreppet 

kapital och tar begreppet ett steg längre än att endast omfatta de ekonomiska tillgångarna 

(Callinicos, 1999). De olika kapitaltillgångarna förstås bäst när man vid sidan av det 

symboliska, delar in dem i socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital. Socialt kapital kan vara 

tillgångar som människor har utifrån sociala kontakter, det ekonomiska kapitalet är tillgångar 

i pengar och annat äganderätt på och slutligen det kulturella kapitalet. Det kulturella kapitalet 

kan betraktas som en underavdelning till det symboliska kapitalet enligt Broady (1998) men 

är ett begrepp på en annan nivå än det symboliska kapitalet. Broady (1998) förklarar att 

Bourdieu talar om dominansförhållanden som återfinns överallt i ett samhälle när han 

behandlar det kulturella kapitalet. Det symboliska kapitalet är förmågan att visa sin 

tillhörighet. Symboliskt kapital i ett modernt samhälle finns i institutioner: skolor, universitet, 

sociala grupper: klasser, yrkeskårer samt i titlar och examen. I ett modernt samhälle är det 

enklare för exempelvis en universitetsprofessor att stödja sig på sin titel för att erhålla det 

symboliska kapitalet än om man tittar på bondesamhället som ett exempel, där huvudmannen 

i varje ögonblick måste visa innehavet av det symboliska kapitalet med sitt agerande. Det 

kulturella kapitalet kan betyda bildad eller kultiverad samt tolkas som informationskapital 

eller det sociala arvet. Elever som har god tillgång till det kulturella kapitalet har bättre 

förutsättningar till en mer priviligierad framtid som hör ihop med att dem och deras föräldrar 

är väl insatta och bekanta med vad yrkeslivet och den sociala världen har att erbjuda. Det 

kulturella kapitalet som tillgång ärvs från generation till generation men kan även förvärvas i 

exempelvis utbildningssystemet (Broady, 1998).  

Kapitalets alla värden kan förbättras och omvandlas genom utveckling eller förändring av 

habitus på det individuella planet och på det kollektiva genom att andra sociala positioner och 

makt. För att kunna nå högre positioner måste individen skaffa olika kapitaltillgångar (Carle, 

2007). Kapitalet ses som en resurs som leder till makt och olika sorters kapital kan 

konverteras till varandra genom att exempelvis den som har det ekonomiska kapitalet lägger 

resursen på en högre utbildning för sina barn. En ojämn fördelning av kapitalet ger upphov 

till kamp på det sociala fältet, där olika kapital strider mot varandra genom att dra fördel av 

sina tillgångar för att uppnå högre sociala positioner i samhället (Callinicos, 1999). 

 

3.1.4 Fält 

Ett fält kan ses som ett system av relationer mellan positioner och Bourdieu har publicerat 

flera studier rörande vetenskapens, religionens och litteraturens fält som några exempel. 

Sociala fält knutna till hans studier om fältet har berört eliten i det franska samhället som 

exempelvis ekonomer och jurister. Det symboliska kapitalet används i strider mellan olika 
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positioner på ett fält. Oavsett hur omfattande strider finns övertygelsen bland deltagarna att 

kampen är värd att utkämpas. I sin bok konstens regler beskriver Bourdieu (2000) det litterära 

fältet som ett rum av styrkeförhållanden mellan aktörer vars gemensamma drag är att de har 

det kapital som krävs för att erhålla dominerande positioner. Man kämpar för att bevara eller 

förändra de olika kapitaltillgångarna. Ett socialt fält kan betraktas som en sluten värld med 

särskilt symboliskt kapital. För en ny person inom fältet krävs en enorm vilja att investera. För 

att kunna analysera ett socialt fält brukade Bourdieu samla in information om människor som 

är verksamma inom ett område. I studier om utbildningsinstitutioner kunde Bourdieu 

kartlägga relationer mellan enskilda skolor och utbildningsinriktningar genom att samla in 

information om studerandes kulturella kapital, socialt ursprung och utbildningskapital för att 

sedan omvandla det till statistisk information (Broady, 1998). Sociala problem bör förstås ur 

sociologisk och realistisk perspektiv och om vi vill ha förståelsen hur dessa problem upptäcks, 

förklaras och åtgärdas är Bourdieus begrepp fält en stor möjlighet (Brante, 2013). Vid sidan 

av Bourdieus begrepp habitus är fält-begreppet centralt när det gäller att förstå människors 

handlingar. Fält-begreppet beskriver avgränsningar av utbildningar, yrkestillhörigheter samt 

hur individer anpassar och inordnar sig i grupper (Carle, 2007). Broady (1998) skriver ett 

varningsord om att rakt av tillämpa Bourdieus teoretiska begrepp på det svenska samhället. 

Han menar att det franska utbildningssystemet ligger i händerna på överklassen medan det 

svenska utbildningssystemet i större utsträckning ligger i händerna på medelklassen. Möjligen 

borde Sverige avgränsas till ett system av regionala fält snarare till ett enda kulturellt fält och i 

Sverige är det möjligtvis institutionerna, organisationerna och yrkeskårerna som använder 

utbildningssystemet för reproduktion. Detta är något Broady (1998) påpekar som påståenden 

som måste prövas och preciseras innan man kan konstatera att så är fallet. 

 

3.1.5 Klass 

Med inspiration från Bourdieu, ifrågasätter Skeggs begreppet klass och menar på att 

värderingarna bakom begreppet sätter och definierar begreppets värde. Vilka egenskaper man 

tillsätter varje klassnivå är ett resultat utav vår kultur, våra värderingar och normer. Därför 

utvecklas begreppet klass utifrån det samhället det inspireras av. Samhällets etnicitet, syn på 

kön och genusfrågor spelar därmed stor roll. Klassbegreppet blir i den meningen inte 

begränsat till ekonomiska förutsättningar. Skeggs ifrågasätter Bourdieus teori om det 

symboliska kapitalet som kopplas till pengar. Hon menar att förståelsen av sociala koderna 

som Bourdieu trycker på räcker inte, man ska även kunna tillämpa dem. Skeggs håller med 

andra forskares resonemang om att individualiseringssamhället kan vara en orsak till att 

klassbegreppet sakta men säkert syddas ut. Men dock enbart hos medelklassen och i den 

formen att nya kategoriseringar växer fram istället (Le Grand, 2008). 
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4. METOD 
Vår studie bygger på unga arbetslösa skrivna i jobb och ungdomsgarantin i en medelstor 

svensk stad under våren 2014. Vi strävade efter en informationsrik undersökning, därför var 

valet om metodkombination aktuell. 

 

4.1 Urval 

Staden där vi genomför studie hade år 1999 en arbetslöshet på ca 1900 individer. Januari 2014 

var siffran ca 1600. Under marsmånad var siffran ungefär 1500, varav 290 personer är 

utrikesfödda. Av de 1500-tal är 466 personer registrerade i programmet Jobbgaranti för 

ungdomar, som är målgruppen för den här undersökningen. 68 av dem är utrikesfödda. 

Fördelningen mellan kvinnor och män kan man inte läsa av på år 2014s siffror men åren innan 

visar att i genomsnitt under åren 1999 – 2008 var arbetslösheten bland unga kvinnor högre än 

bland unga män. I likhet med riket, vände kurvan år 2009 och ungdomsarbetslösheten bland 

unga män blev högre. Arbetslösheten bland män är 37 % högre än bland kvinnor. Faktorer 

som invandring och ändringar i antal invånare har naturligtvis en viss påverkan 

(Arbetsförmedlingen, 2014).  

Att genomföra en totalundersökning var inte aktuell i förhållande till uppsatsens tidsram och 

det är sällan genomförbart inom samhällsvetenskapligforskning. Därför bestämde vi oss att 

göra ett urval och fokusera på unga inskrivna i programmet Jobbgaranti för ungdomar (UGA) 

på arbetsförmedlingen i en medelstor stad. Vi valde att göra slumpmässiga stickprov genom 

att möta vår målgrupp i olika sammanhang. Vi har närvarat på en träff på Arbetsförmedlingen 

(AF) samt vid två tillfällen hos var och en av kompletterande aktörer till programmet UGA 

som AF har. Nämligen Miroi och Folkuniversitete. Första mötet vi närvarade på på 

arbetsförmedlingen, var ett obligatoriskt moment för 75 sökanden på arbetsförmedlingen. 

Enbart 13 närvarade varav 10 personer var av det manliga könet. 12 personer valde att fylla i 

vår enkät. Det externa bortfallet hos kompletterande aktörer var svårare att mäta. Siffror från 

första gången vi var hos Folkuniversitet och Miroi kunde inte plockas fram. Vid andra 

tillfället vi var på Miroi så skulle 17 deltagare vara inne. Endast 6 män var närvarande. Av 

dessa hade fem redan besvarat vår enkät i första omgången (Rosengren och Arvidson, 2002). 

En bra urvalsram enligt Denscombe (2011) ska vara relevant, fullständig, exakt och aktuell. 

Urvalet i vår undersökning blev begränsad av möjligheten att närvara vid de olika träffarna 

vilket har möjliggjort bortfall i urvalet. Vi har försökt förhålla oss till detta genom en 

metodkombination. Resultatet som den kvantitativa delen i undersökningen visar har 

kompletterats i den kvalitativa delen. Genom metodkombination får vi en representativ 

miniatyrkopia utav målgruppens tankar och förhållningssätt till våra frågor. Vårt urval 

utgjorde 50 svarande på vår kvantitativa enkät samt sju kvalitativa intervjuer. Vi har inte fått 

tag på alla och mångas erfarenheter, tankar och funderingar kommer inte att presenteras i 

denna uppsats. Vidare kan man ställa frågan vilka som inte var där och vilka det är vi inte fick 

möta. Som nämnts var storleken på antalet svarande på enkäten inte stor. Representativiteten i 
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uppsatsen stärks genom vårt val av slumpmässiga urval. De behöver inte ses som en 

representation av hela gruppen. Vidare var varsamma med grupperingar rörande 

sambandsundersökningar (Rosengren och Arvidson, 2002).  

 

4.2 Tillvägagångsätt 

Under planeringsfasen tog vi kontakt och bokade in ett möte med en handläggare på 

arbetsförmedlingen för att se om vi kunde få möjlighet att närvara vid träffar med den berörda 

gruppen och på så vis komma i kontakt med så många som möjligt som kunde tänkas vara 

lämpliga kandidater för undersökningen. När vi fick klartecken för det, påbörjades arbetet 

med enkäten och missivbrevet (se bilaga 1 och 2). Eftersom vår möjlighet att närvara vid 

träffar med den berörda gruppen begränsades kraftigt p.g.a. brist på sådana vid 

arbetsförmedlingen tog vi beslutet att ta kontakt med arbetsförmedlingens samarbetspartner 

gällande målgruppen UGA, Folkuniversitetet och Miroi. Sökande i UGA hänvisas enbart till 

de två kompletterande aktörerna. Vi fick möjligheten att närvara vid två olika tillfällen hos 

båda aktörerna samt vid ett tillfälle på ett stort anordnat möte på arbetsförmedlingens kontor. 

Personerna som vi har intervjuat har vi kommit i kontakt med genom enkätundersökningen 

och de har själva uppgett att de är villiga att intervjuas genom att lämna namn och 

telefonnummer. Vi tog kontakt med de berörda i ett tidigt skede och bokade in tillfällen för 

intervjuer men av de som var villiga att ställa upp fick vi endast en intervju. Resterande fick 

vi i samband med att vi frågade om det var några som ville ställa upp när vi genomförde 

enkätundersökningen. Intervjuerna genomfördes enskilt med var och en. Intervjupersonerna 

fick ge sitt muntliga samtycke till både inspelning samt om de ville vara anonyma eller uppge 

sitt namn. Tidsmässigt utgjorde intervjuerna ca 30 minuter var. Deltagarna fick ta del av 

frågorna en stund innan intervjuerna genomfördes. Intervjufrågorna gjordes i förväg (se bilaga 

3) och gav tillfälle att ställa följdfrågor. Fem av intervjuerna spelade vi in på mobiltelefon och 

fördes över på dator för att sedan transkriberas. Transkriberingen bearbetades och 

analyserades utifrån syftet med undersökningen. Två av deltagarna tyckte att det var 

obehagligt att spelas in, därför antecknade vi noggrant deras svar. 

Det är viktigt att både under planeringen av intervjun samt under själva intervjun vara 

medveten om sina egna värderingar och åsikter och vi har därefter tagit beslutet att båda 

medverka under intervjuerna för att minimera riskerna med missförstånd och egna tolkningar 

i den så kallade intervjuareffekten. Intervjuareffekten har tydliggjorts av undersökningar och 

innebär i korthet att människor svarar olika genom bara uppfattningar om intervjuaren 

(Denscombe, 2011).   

 

4.3 Metodkombination  

För att öka träffsäkerheten har vi använt oss av en metodkombination. Resultatet som 

presenteras i analysdelen är både kvalitativ och kvantitativ forskning. Fördelen med vår metod 

är att den har löst eventuella forskningsproblem som vi stött på under resans gång. Utöver 
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problemhanteringen har vi kompletterat resultatet från en metod med den andra. Vi har även 

fått en större förståelse för sambanden mellan olika faktorer som kvantitativdata visade. Detta 

eftersom vi betraktade vårt problemområde utifrån olika perspektiv. Vi började med en 

kvantitativ undersökning och lät den följas av en kvalitativ undersökning.  

 

4.4 Enkätundersökning 

Det finns många olika frågeformulär som kan variera kraftigt i omfattning och syfte och för 

att kunna betraktas som formulär som har forskning som syfte finns vissa krav som måste 

uppfyllas. De måste vara gjorda för att samla in information som ska kunna användas för 

dataanalyser, upptäcka saker, bestå av skrivna frågor samt att alla som besvarar frågorna ska 

svara på en identisk uppsättning av dessa. De ska vidare kunna samla in svaren och 

informationen från människor som direkt berörs av ämnet och ska inte på något vis förse 

andra med information som kan komma till att ändra attityder och åsikter (Descombe, 2011).   

Eftersom vår undersökning handlar om ungdomsarbetslöshet var vår strävan att så många som 

möjligt, vid så många tillfällen som kunde ordnas skulle få möjligheten att svara och där 

räknas enkäter som mest produktiva. För att säkra vår studie om bortfallet på antalet 

svaranden var hög, innehöll vår enkät 50 frågor som berörde olika områden som vi ville 

undersöka. Vi var även noga med att sortera ut frågor som har med fakta och åsikter att göra 

genom att ställa raka frågor och ha med påståenden i enkäten. Båda typer av frågor ansåg vi 

som viktiga att ha med för att få ut så mycket som möjligt av undersökningens syfte. Enkäten 

innehöll också öppna frågor som gav deltagaren utrymme att ventilera sina åsikter ifall 

intresset och behovet finns (Denscombe, 2011). Det interna bortfallet blev lågt. Vissa 

sökanden har valt att besvara vår enkät men glömt att fylla i ålder andra har hoppat över vissa 

frågor. Av etiska skäl har vi inte kollat igenom enkäterna när deltagarna fyllt i dem, därför har 

vi inte kunnat begränsa antalet bortfall. 

Vi har valt att fokusera oss på, analysera samt presentera ett fåtal frågor från 

enkätundersökning. Detta p.g.a. begränsningen i antal enkätsvarande och för att hålla oss till 

vårt syfte och frågeställningar.   

Flertalet av våra frågor tillhörde nominalskalaintervallet. Vår avsikt är att undersöka samband, 

därför var det viktigt att ha fasta svarsalternativ och låta den svarande välja ett av dem. På så 

sätt kunde vi senare kategorisera dessa resultat. Svarsalternativen till ställningstagarfrågor i 

enkäten bestod av exakt lika många positiva som negativa påståenden. Detta för att inte 

vilseleda deltagaren på något sätt. Som vi nämnde tidigare har vi bakom denna undersökning 

erfarenhet från fältet. I våra svarsalternativ har vi utifrån vår erfarenhet skrivit in de hypoteser 

vi själva trodde var aktuella. Den kvantitativa delen i vår undersökning bearbetades och 

analyserades med hjälp av SPSS. Sedan undersöktes det ifall vi hittar några samband mellan 

olika variabler baserat på våra hypoteser om ämnet. Dessa hypoteser har växt fram under 

loppets gång. Dessa samband presenteras i resultatdelen. Vi använde resultatet av vår 

kvantitativa undersökning med försiktighet. Detta på grund av för få svarande. Befintlig 

rådata matades in i SPSS, organiserades och analyserades. Att mäta frekvenser, är ett sätt att 
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mäta spridning eller hur jämn en fördelning är på det man vill ta reda på (Denscombe, 2011). 

Genom att organisera rådata, menar Denscombe (2011) att det blir enklare att överblicka, 

förstå och analysera det kvantitativa data som är insamlad. Vi har genom att göra 

frekvenssammanställning, kunnat se flera resultat i det insamlade datamaterialet. Vidare i 

frekvensmätningar, är det vanligt att göra en grupperad frekvensfördelning, vilket enligt 

Denscombe (2011), kan vara en mycket värdefull och vanlig strategi för att gruppera rådata. 

Genom att gruppera frekvensfördelningen, blir det lättare att begripa data och siffrorna. 

Därför har vi grupperat och bearbetat våra frågor/svar. I exempelvis frågan gällande föräldrars 

utbildningsnivå har vi valt att gruppera på så sätt att om en av föräldrarna har en högre 

utbildning räknades familjen ha en högre utbildning. I frågor där det fanns flera ”ja” eller 

”nej” alternativ, valde vi att gruppera samtliga ”ja” och ”nej” för sig. 

Vi har inte gjort någon åldersfördelning. Det hade varit av intresse att dela upp de svarande 

efter ålder. Men, åter igen, få svarande tål inte att delas upp i grupper. Detta för att öka 

reliabiliteten i undersökningen. De svarande fick utgöra en homogen grupp gällande ålder 

(Descombe, 2011). 

Chi-2 test är den mätningsmetod som matchar vårt syfte bäst. Vi har prövat ifall våra 

hypoteser om rådande samband via det. Rent konkret provade vi om det finns ett samband 

mellan två olika variabler, siffran man får fram är ett mått på om det finns någon signifikant 

skillnad på hypotesen man la fram eller inte (Denscombe, 2011). Eftersom vår empiri inte var 

tillräckligt stor, kunde vi inte lägga stor fokus på p-värdet, utan nöjt oss med procentuella 

skillnader som vi fick fram och presenterade i våra tabeller. 

 

4.5 Intervjuer 

När en undersökning kräver mer än enkel fakta eller när forskaren behöver få insikt i 

människors erfarenheter, uppfattningar och känslor är intervjuer en högst lämplig metod 

(Denscombe, 2011). Priviligierad information finns att hämta ur en kvalitativ ansats som 

intervjumetoden genom kontakt med nyckelpersoner. Semistrukturerade intervjuer ger 

forskaren möjlighet att göra en färdig lista med frågor som ska besvaras samtidigt som 

intervjuaren kan vara flexibel vad gäller frågornas ordningsföljd och låta den som intervjuas 

utveckla sina idéer och ge utförligare svar på frågor. Vi har i vår undersökning valt att göra 

semistrukturerade, personliga intervjuer med sju personer ur UGA som har skrivit att de är 

villiga att ställa upp på intervju. Detta för att komplettera enkätundersökningen och få en ökad 

förståelse för målgruppen och deras upplevelser kring sin situation. Men även för att 

kontrollera enkätundersökningens resultat. Frågorna vi ställde var öppna (Se bilaga 3) och vi 

försökte att utesluta slutna frågor i bästa möjliga mån. Att vara helt neutrala var planen men 

vår brist på erfarenhet och vårt stora engagemang lät oss vid något enstaka tillfälle att ställa en 

sluten fråga. Detta i syfte att återberätta och konfrontera ifall vi har förstått vad 

intervjupersonen förmedlat på rätt sätt. Vi är väl medvetna att vår personliga identitet som två 

30-åriga tjejer av annat etnisk bakgrund än svensk kan ha en speciell påverkan på 

intervjupersonerna beroende på hur de uppfattar oss. Detta är dock något vi inte kan rå över 

(Denscombe, 2011). 
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Vi har verifierat denna del av undersökningen genom inspelning och transkribering av 

intervjuerna. Intervjuerna har senare lyssnats på individuellt av båda forskarna. Dessa 

kartlades på var sitt håll, sedan diskuterades och tolkades värderingarna som materialet 

påvisade. Uppsatsens resultat påverkas positivt av att intervjuerna spelades in, då vi i 

efterhand kunde veta exakt vad som sades och i vilken ton. Genom det, minimerades riskerna 

för felbedömning. Det centrala i vårt förhållningssätt är att förstå och tolka vad som sades 

under varje intervju. Vi bad även intervjupersonerna att vidareutveckla sina svar om något 

kändes oklart. Syftet var att begränsa feltolkningar och därmed öka validiteten i vårt resultat. 

Även kroppsspråk togs i anspråk (Ryen, 2004). Under resultatet har vi använt oss av citat från 

intervjuerna, så att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning. Citaten, som är ordagrant och 

exakt återgivande av vad intervjupersonerna sa, har vi kopplat ihop med det kvantitativa 

resultatet, teori och litteraturbakgrund. Genom att inspireras av teorin i uppbyggelsen av 

intervjufrågorna kunde vi upptäcka nya mönster i vår empiriska undersökning (Ryen, 2004).  

 

4.6 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet är tillförlitligheten i undersökningen. Mätningarna på det som har undersökts ska 

vara korrekt gjorda och bygga på representativt urval av människor i det som undersöks. Om 

undersökningen görs om av en annan forskare och resultatet är detsamma har undersökningen 

hög reliabilitet (Thurén, 2013). Vi bedömer att vår enkätundersökning har hög reliabilitet. Vi 

strävade efter att ställa enkla frågor om ungdomarnas nuvarande situation och bakgrund. Vi 

funderade på vad som skulle kunna ge ett annat resultat om undersökningen gjordes av någon 

annan och kom fram till att det i så fall hade varit en förändring på arbetsmarknaden i antalet 

unga arbetslösa. 

Den kvalitativa delen i en undersökning är inte alltför lätt att garantera en hög reliabilitet på. 

Det beror på att det direkt handlar om människors föreställningar och åsikter som i sin tur kan 

påverkas av intervjuaren. Det har vi försökt motverka genom att vara två som intervjuar: dels 

för att så lite som möjligt bedöma med egna erfarenheter och värderingar under 

bearbetningsfasen och dels för att personer som intervjuas inte enbart ska fokusera på en av 

oss och skapa en bild om vad vi förmedlar. Vi är två som har iakttagit kroppsspråket och 

stämningen under intervjuernas gång. Vi har bedömt att personerna som har svarat uttryckt en 

ärlighet utifrån sina erfarenheter. Dock kan faktum att två intervjuare befann sig i ett rum med 

intervjupersonen upplevas som stressande. Vi har tagit hänsyn till det och låtit interpersonerna 

läsa igenom våra frågor innan vi satte igång vår intervju. Vi har även skapat en lättsam 

stämning i rummet för att undvika stress och oro. 

Validitet i en undersökning innebär att forskaren har undersökt det hon/han ville och inte 

något annat (Thurén, 2013). Även om ungdomsarbetslösheten är ett stort ämne med många 

olika perspektiv har vi från planeringsfasen varit noggranna med vad exakt det är vi vill 

undersöka så att inte annat kommer emellan. Syftet med studien har konstant varit närvarande 

i allt från planerings till bearbetningsfasen och vi har varit så tydliga som möjligt i metoden 

och bedömer att vi tillfredsställer kraven på validitet i vår undersökning. 
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4.7 Etik  

Under utarbetningen av missivbrevet (se bilaga 2) och informationen som vi uppgav direkt på 

plats tog vi hänsyn till den etiska och praktiska synvinkeln som Denscombe (2011) beskriver: 

 Vi presenterade oss själva, vilka vi var och varför vi gjorde undersökningen.  

 Vi presenterade syftet med vår undersökning och att deltagarnas anonymitet 

garanterades.  

 Att uppsatsen i slutändan kommer att laddas upp och finnas på Halmstad Högskola 

förutsatt att den blir godkänd.  

 Att deltagarnas medverkan var högst frivillig och att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande. 

 Vi garanterade att förvara de besvarade enkäterna på ett säkert ställe och riva de när 

behovet av dem avtar. 

 Vi frågade intervjupersonerna om sitt samtycke innan vi spelade in intervjuerna.  

 Ett tack för deltagarnas tid och medverkan. 

Enligt Codex (2013) skall etikprövning och forskning som avser människor endast utövas om 

forskningspersonen har gett sitt samtycke. Ett samtycke kan därmed när som helst tas tillbaka. 

Deltagarna fick våra mailadresser om de hade några frågor. Vi informerade ytterligare en 

gång om frivilligheten när vi tog kontakt med intervjupersonerna samt att de när som helst 

under intervjuns gång kan avbryta sitt deltagande. Deltagarna blev informerade att de kunde 

fortsätta vara anonyma istället för att uppge sina namn. Fem av intervjupersonerna ville uppge 

namn medan två ville vara anonyma. Dessa fick namnet X respektive X2. Vi tog hänsyn till 

den lyckade ingrediensen tillit före intervjuns gång genom att ännu en gång försäkra den 

intervjuade om att materialet hanteras på ett konfidentiellt sätt.  

 

 

5. RESULTAT 
Det här kapitlet innehåller redovisningar av vårt resultat. Inledningsvis kommer vi att 

presentera enkätundersökningens resultat. Vi kommer beskriva vilka personerna är, vad de har 

för bakgrund och vad de har för inställning kring vissa frågor. Sedan kommer vi att presentera 

vår kvalitativa del och delvis baka ihop denna med det kvantitativa resultatet samt knyta an 

till teori och tidigare forskning. Värt att upprepa är att samtliga intervjupersoner är 

inkluderade i den kvantitativa undersökningen.  
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5.1 Presentation av kvantitativt resultat 

 

Tabell 1. Tabell 1 visar de 50 svarandes bakgrund samt inställning och syn på olika frågor. 

  Antal  % Kvinna Man 

Födelseland: 

 Sverige 

 I ett annat land i Europa 

 I ett annat land utanför 

Europa 

 

46 

0 

4 

 

92 

0 

8 

 

12 

 

1 

 

34 

 

3 

Kön: 

 Kvinna 

 Man 

 

13 

37 

 

26 

74 

  

Högsta avslutade utbildning: 

 Grundskola 

 Gymnasieskola 

 Yrkesutbildning 

 Högskola/universitet 

 

1 

45 

2 

2 

 

2 

90 

4 

4 

 

0 

12 

1 

0 

 

1 

33 

1 

2 

Föräldrars högsta avslutade 

utbildning: 

 Grundskola, gymnasiet 

eller 

arbetsmarknadsutbildning 

 Högskola eller 

universitetsutbildning 

 

 

31 

 

19 

 

 

62 

 

38 

 

 

8 

 

5 

 

 

23 

 

14 

Är du i behov av studie- och 

yrkesvägledning? 

 Ja 

 Nej  

 

 

21 

28 

 

 

42 

56 

 

 

4 

9 

 

 

17 

19 

Tror du att högskoleutbildning 

ökar chansen till arbete? 

 Ja 

 Nej 

 

 

42 

7 

 

 

84 

14 

 

 

12 

1 

 

 

30 

6 

Vill läsa en högskoleutbildning? 

 Ja 

 Nej 

 

16 

32 

 

32 

62 

 

6 

7 

 

10 

24 

Har du känt eller känner dig 

diskriminerad på 

arbetsmarknaden? 

 Ja p.g.a. etnicitet 

 Ja, annat 

 Nej 

 

 

 

1 

4 

42 

 

 

 

2 

8 

84 

 

 

 

1 

0 

10 

 

 

 

0 

4 

32 

Har du upplevt sämre 

välbefinnande p.g.a. 

arbetslösheten? 

 Ja 

 Nej 

 

 

 

31 

18 

 

 

 

62 

36 

 

 

 

11 

2 

 

 

 

20 

16 
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Ekonomipåverkan: 

 Har inte råd med 

någonting 

 Har knappt pengar så jag 

klarar mig en hel månad 

 Har lärt mig att organisera 

min ekonomi 

 

7 

 

13 

 

20 

 

14 

 

26 

 

40 

 

1 

 

5 

 

7 

 

6 

 

8 

 

13 

Framtidsvision om ett år: 

 Arbetar 

 Studerar 

 Annat 

 

 

28 

11 

10 

 

56 

22 

20 

 

6 

3 

4 

 

22 

8 

6 

 

 

Tabell 2. Tabell 2 visar enkätsvarandes svar på olika frågor i förhållande till kön och föräldrars bakgrund.  

 

Resultat i % 

Kvinnor  

 

Män 

 

Kvinnor och män 

med 

högskoleutbildade 

föräldrar 

 

Kvinnor och män utan 

högskoleutbildade 

föräldrar 

 

Vill du läsa en 

högskoleutbildning? 

 Ja 

 

 Nej 

 

 Osäkert 

 

 

46 

 

15 

 

38 

 

 

 

27 

 

30 

 

35 

 

 

 

47 

 

16 

 

32 

 

 

23 

 

32 

 

39 

Tror du att en 

högskoleutbildning 

ökar chansen till ett 

arbete? 

 Ja 

 

 Nej 

 

 

 

 

92 

 

8 

 

 

 

 

81 

 

16 

 

 

 

 

95 

 

5 

 

 

 

 

77 

 

19 

Vad är dina 

föräldrars syn på 

utbildning? 

 Hon/han 

uppmuntrar 

mig till 

högre studier 

 Vi har aldrig 

diskuterat 

något sådant 

 

 

 

 

62 

 

 

 

38 

 

 

 

68 

 

 

 

30 

 

 

 

89 

 

 

 

11 

 

 

 

52 

 

 

 

45 

Vet du vad du vill 

arbeta med i 

framtiden? 

 Ja 

 Nej 

 

 

 

69 

31 

 

 

 

49 

51 

 

 

 

47 

53 

 

 

 

58 

42 
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Tabell 3. Tabell 3 visar om deltagsambandet mellan föräldrars syn på utbildning och om deltagarna vet vad de 

vill arbeta med i framtiden. 

 

Resultat i % 

Hon/han uppmuntrar mig 

till högre studier 

Vi har aldrig diskuterat 

något sådant 

Annat 

Vet du vad du vill 

arbeta med i framtiden? 
I förhållande till 

förälder/förälders syn på 

utbildning. 

 Ja 

 Nej 

 

 

 

 

 

58 

42 

 

 

 

 

 

44 

56 

 

 

 

 

 

50 

50 

 

Utförda chi-2 tester visar inga signifikanta skillnader i de erhållna värdena mellan föräldrars 

utbildningsbakgrund, kön och inställning till utbildning samt framtidsvision. Materialet är för 

litet för att ge statisk signifikans.  

Vår målgrupp är mestadels män, födda i Sverige och har en avslutad gymnasieutbildning. 

Enbart åtta procent är födda utanför Sverige. En kvinna och tre män. Åtta procent har 

antingen en avslutad högskoleutbildning eller avslutad yrkesutbildning. Enbart två procent har 

endast grundskoleutbildning. Resten, 90 % har en avslutad gymnasieutbildning. Föräldrarna 

har blandad utbildningsbakgrund. Vi har, som tidigare nämnts grupperat de på så sätt att om 

en hade högskoleutbildning, räknades båda som högskoleutbildade. 38 % har en akademisk 

bakgrund och 62 % har läst enbart grundskola eller gymnasiet. 84 % tror att 

högskoleutbildning ökar chansen till arbeten medan enbart 32 % vill läsa en sådan. 84 % har 

inte känt sig diskriminerade men 62 % har känt mindre välbefinnande p.g.a. sin situation som 

arbetslösa. I förhållande till kön är det fler kvinnor än män som känt mindre välbefinnande. 

Deras ekonomi har påverkats på olika sätt. Framtiden ser ljus ut i den meningen att 56 % tror 

att de arbetar om ett år och 22 % tror att de pluggar (se tabell 1). 

23 % av ungdomarna vars föräldrar inte har högskoleutbildning vill vidareutbilda sig. Siffran 

bland ungdomar med högskoleutbildade föräldrar ligger på 47 %. Detta visar att föräldrar har 

en viss verkan på sina barn och att barnen är villiga att gå i sina föräldrars spår. 39 % av 

ungdomarna med lågutbildade föräldrar och 32 % av ungdomarna med högskoleutbildade 

föräldrar är osäkra på valet om vidareutbildning. Varför de är osäkra vet vi inte. Men faktum 

att osäkerheten finns säger en del om att dessa ungdomar vill veta mer om deras olika 

alternativ i livet samt att de behöver hitta vad de själva vill göra. Vi kan också konstatera att 

osäkerheten är en aning större bland barn till lägre utbildade föräldrar (se tabell 2). 

I förhållande till kön kan man utläsa att 46 % kvinnor vill vidareutbilda sig medan siffran 

bland männen är 29 %. Osäkerheten är 38 % bland kvinnor och 35 % bland män (se tabell 2).  

Vidare kan man se att 77 % av ungdomarna som har lågutbildade föräldrar tror att högre 

studier ökar chansen till arbete. Siffran bland ungdomar vars föräldrar är högutbildade är 95 

%. Dock uppger båda grupperna i större utsträckning att en högre utbildning ökar chansen till 

arbete. De procentuella skillnaderna är små (se tabell 2).  

Vi kan här konstatera att ungdomar som har högskoleutbildade föräldrar tror i högre 

utsträckning att högskolestudier ökar chansen till arbete. Kvinnor tror i högre utsträckning än 

männen på att utbildning lönar sig arbetsmässigt. Siffrorna ligger på 92 respektive 81 % på 
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den frågan. Vidare om vi knyter ihop ovanstående frågor gällande om ungdomarna vill 

vidareutbilda sig och om de tror att utbildning ökar chanserna till arbete, kan man utläsa att de 

vars familjer hade högskoleutbildning både tror och vill studera vidare på högskola/universitet 

i större utsträckning än de vars familj inte har en akademisk bakgrund. Värt att notera är att 

fler tror att högskoleutbildning lönar sig arbetsmässigt (95 och 75 %), men inte lika många 

vill vidareutbilda sig (47 och 23 %) (se tabell 2).  

Gällande frågan om föräldrarnas syn på högre utbildning, svarar 89 % ungdomar vars 

föräldrar är högskoleutbildade att de får uppmuntran till högre studier hemifrån. 52 % av 

ungdomar som har lågutbildade föräldrar svarar på samma sätt. I familjer med akademisk 

bakgrund värdesätts utbildning mer än bland familjer med lägre utbildning. I könsperspektiv 

uppmuntras männen mer än kvinnorna. Dock är skillnaderna inte så stora. Det resultatet kan 

jämföras med resultatet om ungdomarna vill vidareutbilda sig. Där är mer kvinnor än män 

villiga att utbilda sig (se tabell 2). 

På frågan om målgruppen vet vad de vill arbeta med i framtiden svarar 42 % män och kvinnor 

till lågutbildade föräldrar nej. Bland ungdomar till högskoleutbildade föräldrar ligger siffran 

på 53 %. Denna osäkerhet kring framtidsfrågan är stor bland båda grupperna, men den är 

märkbar speciellt bland barn till högre utbildade föräldrar.  Detta trots att uppmuntran till 

utbildning är större i den gruppen. En blygsam diskussion kring studier på hemmaplan blir 

därmed ingen orsak (se tabell 2). 

Är målgruppen då i behov av studie- och yrkesvägledning? 42 % uppger att de har det 

behovet (se tabell 1). Kanske är detta en orsak till att många av gruppen vi kom i kontakt med 

känner en viss osäkerhet kring både om de vill utbilda sig och att de inte vet vad de vill arbeta 

med i framtiden (se tabell 2). Framtidsvisionen kan också ha påverkats av just 

vägledningsfrågan. Detta eftersom enbart 22 % uppger att de troligtvis pluggar om ett år (se 

tabell 1).  

 

5.2 Analys av resultat 

Vi har fått chansen att fördjupa och vidareutveckla vår undersökning med samtliga 

intervjudeltagares perspektiv kring olika frågor. Under detta avsnitt presenterar vi resultat av 

den kvalitativa delen med hänvisningar till den kvantitativa delen, teorin och tidigare studier.  

 

5.2.1 Bakgrund 

Familjer till intervjupersonerna hade varierade yrken och arbeten. Vad som var gemensamt 

för de flesta var att det handlade om yrkesarbeten förutom i två av fallen där en eller två av 

föräldrarna hade högskoleutbildning. I de fall där ingen av föräldrarna har någon akademisk 

bakgrund framkommer det att studier inte är något man diskuterar hemma. I den kvalitativa 

delen i vår undersökning tydliggörs habitus roll i både vad man har för värderingar och sätt att 

se på livet utifrån tidigare erfarenheter samt vad de olika kapitaltillgångarna har för betydelse 

för individen (Carle, 2007). Människor agerar utifrån erfarenheten i den sociala 

konstruktionen. De värderingar man har med sig från barndomen för man oftast över på sina 

egna barn och det sociala arvet förökar sig oavsett om man som individ är medveten om det 
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eller inte. På detta sätt utvecklas habitus hos varje människa och vilka förmågor vi har att 

förändra ett habitus är högst individuellt. Det vi har med oss från tidigare erfarenheter spelar 

en avgörande roll för vad vi lyckas åstadkomma och eftersträvar vidare i livet (Carle, 2007).  

X, vars föräldrar inte har akademisk bakgrund svarar på frågan om utbildning och 

framtidsplanering på följande sätt: ”Hemma pratade vi inte mycket om det…” Han svarar 

även att en anledning till hans arbetslöshet är: ”Ja, en stor del har varit just det att jag har inte 

vetat vad jag vill arbeta med…” Han menar på att det har varit svårt för honom att göra upp 

några långsiktiga planer för ett framtida arbete: ”Ja, jag har haft, jag har haft svårt att veta 

riktigt vad jag ska arbeta med i framtiden. Jag har funderat riktigt mycket på det o har svårt att 

komma på någonting”.   

I vår kvantitativa del av undersökningen finner vi att många inte visste vad de vill arbeta med 

i framtiden. Simon belyser att osäkerhet kring yrkesvalet är anledningen till hans arbetslöshet. 

När skolan slutar befinner man sig plötsligt i en situation utan någon daglig aktivitet att gå till. 

Har man då inte haft möjligheten att ventilera framtida yrkesval med exempelvis föräldrar, 

kan valet av utbildning och därmed yrke bli svårt. Carle (2007) skriver att kapital påverkas 

olika mycket under olika sociala miljöer men uppväxten anses ha en särskild stor betydelse 

för habitus. För att utveckla ett nytt habitus måste man anpassa sig till något nytt och 

förmågan att göra det varierar från människa till människa och hänger ihop med det sociala 

ursprunget (Carle, 2007).  

Patrik som har föräldrar med akademisk bakgrund berättar att han mött ett visst motstånd när 

han hade valt en annan väg än den som rådde i familjetraditionen genom att välja ett annat 

yrke och annan utbildning. Föräldrarna värdesätter sina jobb högt och de har förutfattade 

meningar om yrken där yrkesbenämningen enligt dem, inte är lika prestigefull. Patrik 

uttrycker familjens påverkan på honom:  

”Jag kan känna mycket från min familj och släkt att 

de har arbetat och levt, de har alltid varit på det 

spåret, de har alltid kunnat arbeta, det har alltid 

funnits jobb och det… Min mamma framför allt 

kommer från landet, lite mer så jag tycker att det är 

det jag har fått på mig och jag tycker att man alltid 

kommer till att man ska försöka jobba med det.” 

Piuva (2012) diskuterar hur vi som individer väljer att visa motstånd när vi möter på något 

som vi uppfattar avvikande från vad som är normalt. Patriks föräldrar är genomsyrade av 

samhällsnormer och är kanske inte själva medvetna om detta. När deras barn valde en väg 

som enligt dem inte leder till vad de ser som ett etablerat yrke, visade dem motstånd. Detta i 

syfte att få sitt barn att ändra sig och välja en väg som enligt dem är mer säker än andra. 

Eftersom uppväxten är den grundläggande faktorn till att bygga upp ett habitus är det inte 

särskilt förvånande att syskon befinner sig i liknande situationen i den sociala konstruktionen. 

Marcus som valde sin tidigare utbildning utifrån samhällsnormer berättar om sin systers 

erfarenhet med arbetsmarknaden:  

”Och sen så min syster har ju samma situation som 

jag har haft. Efter att hon slutade studera på 

universitetet så hade hon väldigt svårt att få jobb 
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inom sin bransch och jobbar nu inom faktiskt 

rekryteringsbranschen uppe i Pajala så att hon har ju 

fått flytta tvärs över Sverige för att få ett jobb o det 

är ju väldigt tråkigt.” 

De Goede et al. (2000) och Jonsson (2010) kopplar också familjens förutsättningar till 

individens val. Social reproduktion är ett faktum som visar sig i samtliga studier. I vår studie 

kunde vi bekräfta den arvsfaktorn. Enligt tabell 2, skiljer sig vetskapen om yrkesvalet 

beroende på om föräldrarna är högutbildade eller inte. 

Bourdieus klassreproduktionsstudier pekar på att utbildningsystemet är boven i dramat och 

möjliggör att människor anpassar och inordnar sig i samhällets konstruktion vare sig det 

handlar om klass eller genus (Carle, 2007). Enligt Piuva och Karlsson (2012) påverkas både 

pojkar och flickor av de normer som råder i ett samhälle. Killar förväntas välja manliga yrken 

och flickor kvinnliga sådana (Piuva och Karlsson, 2012). Detta är något som bekräftas i vår 

studie. Marcus berättar för oss om vilka normer som styrde vid val av sin utbildning:  

”Jag kommer uppe ifrån Småland… och där ju 

väldigt normativt till att killar ska gå fordon eller 

bygg och om man inte följer den normen så blir de 

inte glada och det finns ingen information att hämta 

heller”.  

När vi frågar vad som var normativt för tjejerna svarar han: ”De skulle gå samhälle eller 

omvårdnadsprogrammet…”. 

För X2s del så influerades vårt samtal av hur tänket i skolklassen var. De hade ingen 

pluggkultur och det uppfattades som fult att ha bra betyg och prestera i skolan. Vidare 

uttrycker han sitt missnöje med att endast de två som hade bäst betyg och bäst närvaro i hans 

utbildning (rörmokare) fick jobb efter skolan. Han menar på att de andra var minst lika bra 

om inte mycket bättre. Enligt SOU 2014:6 är det vanligt med antipluggkulturer bland pojkar i 

skolan. X2s fall är ett typiskt exempel på hur genusnormerna och synen på maskuliniteten 

påverkar gruppens kultur och därmed pluggmotivationen. 

 

5.2.2 Nuvarande situation och behov 

I vår enkätundersökning gav vi flera alternativ att kryssa i för att se om de unga hade upplevt 

diskriminering av något slag. Kopplat till habitus och de olika kapitaltillgångarna som en 

individ har, vore det teoretisk inte omöjligt att utsättas för diskriminering på ett fält som 

arbetsmarknaden är. Bourdieu (2000) beskriver fältet som ett rum av förhållanden mellan 

blandade aktörer som gemensamt har det kapital som krävs för att erhålla dominerande 

positioner. Man kämpar för att bevara eller förändra de olika kapitaltillgångarna. Vår studie 

visade dock att en majoritet av de tillfrågade inte hade känt sig diskriminerade (se tabell 1). 

Att vara ute i daglig aktivitet värderas stort av samtliga intervjupersoner. Detta påpekas och 

poängteras som en viktig komponent i vardagen. Josefsson (2007) påpekar att arbete och 

social tillhörighet går hand i hand och ger individen en meningsfull vardag. Patrik uttrycker 

sin upplevelse från sin praktikplats på följande sätt: ”Tyckte det kändes som att man var lite 
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mer människa när man är ute i arbete och träffade mycket människor och fick lära sig mycket 

saker framför allt.” 

David säger att han har behovet av att känna sig behövd och kunna utföra ett belönat arbete. 

Han har inte samma inställning till praktik som Patrik. Hans erfarenhet är att han kände att 

hans arbetskraft var utnyttjad. Men han tycker om att delta i vardagliga aktiviteter. Bättre än 

att sitta hemma tyckte han.  

Ibland upplevs den arbetssökandes situation som värre av omgivningen än av den 

arbetssökande själv. I synnerhet när man vet vad man vill arbeta med i framtiden men går 

emot familjens värderingar.  ”Jag tycker att förståelsen är jobbigast från andra för att jag 

tycker inte alltid att det är så himla jobbigt själv för jag vet vad jag vill…” förklarar Patrick 

under intervjun.  

De flesta av intervjupersonerna uppgav att familjerna ställde krav på dem att söka arbeten 

vilket kopplas ihop med att våra intervjupersoners föräldrar arbetade oavsett om det var 

yrkesarbeten eller arbeten som kräver högre studier. Enligt Bourdieu (2000) ger böjelsen mot 

de mest vågade positioner och strävan efter att behålla de bäst förutsättningar för större 

ekonomiskt och symboliskt kapital och människor är kapabla till att medvetet förändra sitt 

habitus. Detta är dock en individuell resa då vi alla har olika förmågor att lära oss nya saker 

och förändra vår tillvaro. Anpassning till något nytt leder till ett nytt habitus och vilken 

förmåga vi har att göra det beror på det sociala ursprunget vi kommer ifrån (Bourdieu, 2000). 

Davids familj vill att han ska ta vilket jobb som helst. Deras perspektiv är att han slösar bort 

sin tid utan arbete. Utbildning diskuterades inte hemma hos dem, det har alltid varit arbete 

som varit i fokus. Män ska jobba. Detta påverkar honom negativt då han inte kan rå över sin 

situation samtidigt som han delar föräldrarnas synsätt kring arbetsfrågan. 

Vänner och umgängeskrets var hos de flesta i samma situation som de tillfrågade eller så läste 

dem någon slags vidareutbildning. Endast ett fåtal hade arbete. Kopplat till Tovatts (2006) 

undersökning om värdet av sociala cirklar i arbetssökarprocess är den situationen inte så 

överaskande. Sociala kontakter kan leda till arbeten. Oftast inom den yrkesdomän som av 

tradition har cirkulerat i vänkretsen/familjen vilket även kan kopplas ihop med socialt kapital 

(Carle, 2007). Marcus berättar för oss om sin omgivning:  

”Många av mina vänner studerar på högskolan o det 

ska ju jag också göra förr eller senare men jag 

känner att jag inte haft rätt förutsättningar för att 

göra det ännu o så har jag en del vänner som jobbar 

men en del som har ströjobb, inga fasta arbeten”.  

David säger att han börjat trivas mer i de arbetslösa vännernas sällskap. Där är det lättare att 

vara sig själv och man har lika mycket budget att handskas med. Tovatt (2006), Madsen 

(2006) och Jansdotter och Möller (2013) är ense om att de exkluderade personerna inte lätt 

kan inkluderas när de väl hittar sina sociala kretsar. Samhällets krav och kategorisering gör 

situationen inte lätt för individen. Det blir enklare att trivas med det man har än att söka nytt. 

Man kan dock bryta mot det mönstret om rätt metodik används. Det symboliska kapitalet är 

förmågan att visa sin tillhörighet och i ett modernt samhälle finns det i: institutioner, skolor, 

universitet, sociala grupper, klasser och i titlar och examen (Broady, 1998). En ojämn 



25 
 

fördelning av kapitalet ger upphov till kamp på det sociala fältet, där olika kapital strider mot 

varandra genom att dra fördel av sina tillgångar.  

De flesta av de tillfrågade hade ångrat sina val av tidigare utbildningar samt att de la skulden 

på sig själva för sin nuvarande situation i mer utsträckning än på samhället och omgivningen. 

När vi frågade X om det inte var något annat som kan ha påverkat hans situation förutom han 

själv svarade han:  

”Ja, alltså jag hade gärna uppskattat att samtala om 

de här sakerna mer. Av olika anledningar så pratade 

vi inte om det här hemma. Det hade jag uppskattat 

om vi hade gjort.” 

Flertalet av intervjupersonerna menar på att de skulle ha funderat på vilka utbildningar som 

leder till arbete istället för att välja utbildning med hänsyn till det egna intresset och 

passionen. Sex av våra intervjupersoner hade inte ventilerat sina val med sina föräldrar. 

Föräldrarna lät dem välja själva. Marcus uttrycker att han hade förändrat sitt val av utbildning 

om han hade fått göra om det: ”Min gymnasieutbildning… jag hade aldrig läst media om jag 

hade vetat att det verkligen inte var värt någonting efter…”. 

Reproduktionsstudier som Bourdieu har gjort visar som nämnts ovan att utbildningsystemet är 

boven i reproduktionen av klasskillnader i samhället eftersom utbildningarnas tillgänglighet 

och tillväxt har medfört förändringar i samhällets klasser samtidigt som nya 

reproduktionsmönster gör sig synliga (Carle, 2007). Som ett av många exemplar visar 

Bourdieu att antalet utbildade inom den högre utbildningen ökade samtidigt som det inte 

behövdes i samhället vilket gjorde att det symboliska värdet på utbildningen sjönk avsevärt 

(Bourdieu, 1999). Broady (1998) har förklarat att det är viktigt att ta hänsyn till skillnaderna 

mellan Frankrike och Sverige genom bland annat förståelsen att det franska 

utbildningssystemet ligger i händerna på överklassen medan det svenska utbildningssystemet i 

större utsträckning ligger i händerna på medelklassen. Josefsson (2007) påpekar bl.a. att valet 

av fel utbildning är en bidragande faktor till arbetslöshet. X förklarar:  

”Då hade jag nog tänkt efter mycket, mycket mer 

under gymnasietiden och även innan att jag skulle 

nog ha tänkt efter vilken gymnasielinje jag skulle 

valt och även under gymnasietiden att jag hade dels 

tänkt mer på vad jag ville bli och dels pluggat 

mer…” 

Simon däremot, hävdar att motgångar är en naturlig del i livet. Att utbildningsvalet inte är den 

faktor som har påverkat hans nuvarande situation. Simons föräldrar är båda högskoleutbildade 

och familjen har goda kapitaltillgångar, både ekonomiska, sociala och symboliska. Simon 

berättade för oss att för tillfället ville han göra annat än att studera vidare, samtidigt som han 

var intresserad av att följa sin pappas fotspår och studera till läkare. Simon hade dessutom ett 

deltidsarbete som senare skulle bli heltid till sommaren. Det verkar onekligen som att Simon 

har tillgång till både ekonomiskt, symboliskt och kulturellt kapital (Broady, 1998). Möjligtvis 

är det Simons kapitaltillgångar som han har genom sin familj som inger trygghet även om han 

befinner sig i en liknande situation som våra andra deltagare eller så samverkar 

kapitaltillgångarna ihop med Simons habitus.  
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Tabell 1 visar att 42 % är i behov av studie och yrkesvägledning. Siffran visar på att ca hälften 

av de tillfrågande saknar vägledning i sina yrkes- och studieval. Det kvalitativa resultatet visar 

att de flesta av intervjupersonerna inte har haft någon större kontakt med studie– och 

yrkesvägledning under tidigare utbildningar och att det är något de skulle behöva. X berättar 

under intervjun om sin syn på studie– och yrkesvägledning:  

”Jag kan säga som så att under gymnasietiden så 

gjorde jag det dåliga valet att inte prata med 

yrkesvägledaren på skolan. Och jag tror det har 

påverkat väldigt mycket. Inte ett klokt beslut. Det 

borde jag gjort”.  

De flesta var inte alls eller knappt bekanta med vad studie - och yrkesvägledning har att 

erbjuda, särskilt inte under gymnasietiden. Marcus beskriver sin erfarenhet och besvarar 

frågan om han haft studie – och yrkesvägledning under sin studietid: ”Nja, det har varit 

väldigt dåligt med det. Det har varit en som har kommit, det var en som kom precis två dagar 

innan vi skulle ta studenten och prata med oss och inte mer än det.” Denna kommentar 

påminner om problematiken som Hertzberg & Sundelin (2014) beskriver i sin studie. Faktum 

att elever och studie och yrkesvägledarna inte möts på samma nivå är något som diskuteras 

och poängteras i artikeln. Medan studie- och yrkesvägledarna ser en helhetsbild, vill eleven få 

en mer specificerad vägledning. Detta i sig skapar kommunikationsproblem. Studie- och 

yrkesvägledare får då rollen som informatör istället för en vägledare. En metod som anpassas 

efter mottagarens förutsättningar och behov är vad som eftersträvas (Hertzberg & Sundelin, 

2014).  

Andra behov, som våra enkätsvaranden uppgav skulle lösa deras situation och leda dem till 

arbete är erfarenhet, utbildning, motivation, nätverk samt mer hjälp från AF. Stödet från AF är 

något som Josefssons (2007) undersökning också visat på. Vidare har några enstaka påpekat 

behovet av att flytta hemifrån. En ekonomisk frigörelse från föräldrar eftersträvas. Julkunen 

(2002) diskuterar hur relationen mellan föräldrastöd och det statliga stödet samspelar i den 

situationen. Unga blir mer och mer ekonomiskt beroende utav sina föräldrar. Vidare kan man 

koppla till familjens roll i etableringsprocessen.  

”Tid” som en resurs, tas upp. Några av intervjupersonerna uppger att tid är något som de 

behöver p.g.a. sin ålder och brist på arbetserfarenhet. Linnea berättar att anledningen till att 

hon är arbetssökande är att hon är ung och saknar erfarenhet. 

Viljan att utbilda sig ligger på 23 % för ungdomar vars föräldrar inte har högskoleutbildning 

och på 47 % för ungdomar vars föräldrar har en högskoleutbildning (se tabell 2). Bourdieus 

begrepp habitus förklarar enligt Carle (2007) att människors handlingar och agerande är 

kollektiva och socialt anpassade. Genom erfarenheter i den sociala världen lär vi oss hur vi 

bör och ska agera samt att habitus påverkas olika mycket under den sociala miljön men 

särskilt stor roll spelar uppväxten och miljön man är född i vilket uppenbarar sig stämma när 

man studerar ungdomarnas svar i frågan om såvida de vill utbilda sig eller inte (se tabell 2). 

De värderingar som de unga har fått med sig hemifrån avspeglar sig i viljan att vidareutbilda 

sig eller inte göra det.   

Mer än hälften av intervjupersonerna vill vidareutbilda sig. Detta trotts att flertalet av dem har 

lågutbildade föräldrar. Skeggs pekar på att samhällets kultur och värderingar påverkar 
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individens val i livet. Detta oavsett vad individen har för bakgrund (Le Grand, 2008). Såvida 

de gav oss det svaret vi vill ha, om vi slumpmässigt pratade med de som vill vidareutbilda sig 

eller om samhällets värderingar har påverkat dem, får förbli obesvarat. X:s svar på vad han 

behöver i nuläget för att förändra sin situation var följande: ”I nuläget så behöver jag plugga 

vidare.”  

Marcus svarar på ett liknande sätt: ”Ja, det jag behöver främst är en utbildning som gör att jag 

blir attraktiv på arbetsmarknaden.” 

Berggren (2006) diskuterar såvida arbetslösa ungdomar ser utbildningen som en flyktväg från 

arbetslösheten eller inte. Hennes undersökning byggs på både genus och klassperspektiv. I ett 

så pass stort fält som arbetsmarknaden är det viktigt att sociala problem förstås ur sociologisk 

och realistiskt perspektiv för att kunna åtgärdas. Vill vi ha förståelsen hur dessa problem 

upptäcks, förklaras och åtgärdas är Bourdieus begrepp fält en stor möjlighet (Brante, 2013). 

 

5.2.3 Mående 

62 % av de enkätsvarande uppgav att de känt minde välbefinnande det senaste halvåret. Bland 

kvinnorna låg siffran på 85 % och bland männen 56 % (se tabell 1). Enligt Arvidson och 

Henriksson (2012) är samhället normativt på ett sätt där svaghet inte förknippas med 

maskulinitet. SOU 2014:6 redovisar siffror att kvinnor vågar visa sina känslor i större 

utsträckning än männen. Kvinnor sjukanmäller sig i större utsträckning mer än männen, men 

att självmordsstatistiken visar på fler män än kvinnor. Detta i sig är ett tecken på att 

välmåendefrågan accepteras olika av de olika könen. 

Under intervjuerna har det tydligt framkommit att de tillfrågade har känt stor press på sig att 

komma ut i arbetslivet. Detta både från samhället och från familjen. Ofta saknade de 

tillfrågade förståelse, stöd och uppmuntran från omgivningen. Situationen som arbetslös 

beskrivs av flertalet av de tillfrågade som stressande och frustrerande. Osäkerheten med att 

inte veta vad man ska göra imorgon upplevdes som en stor tyngd. Vi upplevde att fem av våra 

sex manliga intervjupersoner som öppna och välmedvetna om att arbetslösheten har påverkat 

deras psykiska mående. Enligt SOU 2014:6 har män svårare att bejaka sina känslor gällande i 

detta sammanhang. Att normerna i samhället inte tillåter mannen vara mjuk och svag. Till 

skillnad från den kvantitativa delen kunde sådant samband inte ses i intervjudelen. 

Att vara arbetslös tär som tidigare nämnts på det psykiska måendet. Oro, osäkerhet, 

självtvivel och sämre självkänsla hörde ihop med situationen som arbetslös. X förklarar hur 

han har påverkats av sin situation som arbetssökande: ”Jag har inte vetat riktigt att vad jag ska 

göra härnäst och det har skapat oro, osäkerhet och man får lite självtvivel har jag känt.” 

Oron som X beskriver är vad Hwang (2003) beskriver, en produkt av samhällets press på den 

ungas ”jag”. Samhället pressar de unga att tidigt välja vilken inriktning dem vill gå och detta i 

sig tär på psykiska välmåendet (Hwang, 2003).  

X2 visade på psykisk ohälsa genom att lägga skulden på sig själv. Han påpekade jämt och 

ständigt under intervjuns gång att han är lat och att han befinner sig i sin situation p.g.a. sin 

lathet. SOU 2014:6 diskuterar begreppet maskulinitet och hur bilden av den tuffa, osårbara 

mannen ställer sig i relation till psykisk ohälsa (SOU 2014:6). Genom att hävda att man är lat, 

skojar man ut sig från befintlig situation med finess. 
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Rent konkret visar vår kvantitativa del (se tabell 1) och vår kvalitativa del att unga arbetslösa 

påverkas negativt och upplever sämre psykiskt välbefinnande p.g.a. situationen som de 

befinner sig i. Karlsson (2009) presenterar siffror som visar att var tredje ung arbetslös 

upplevde sämre välbefinnande och att unga arbetslösa hade fler dagar med sämre mående som 

inkluderade ångest, oro och ängslan. Tio procent hade sömnproblem och det var dubbelt så 

vanligt med sömnmedel, ångestdämpande och antidepressiv medicinering bland unga 

arbetslösa än bland de som arbetade. Även Creed, Machin & Hicks (1999) påpekar att ett 

flertal studier har visat att unga arbetslösa människor i större utsträckning lider av 

depressioner, hjälplöshet, sämre självförtroende och mår allmänt sämre psykiskt än de som 

har anställningar och är aktiva i arbetslivet. Nordenmark & Strandh (1999) menar att studier 

om människans psykiska mående i samband med arbetslösheten och vilken negativ inverkan 

den har för vårt välbefinnande kan leda till att alla arbetslösa stoppas i samma fack och 

möjliggör en bild av arbetslösa som en homogen och passiv grupp. Relationen mellan 

arbetslösheten och den mentala hälsan ska förklaras med hjälp av förståelsen att individer 

utöver ekonomiska behov att fylla även har behov av psykologisk karaktär. Det psykiska 

måendet vid arbetslöshet påverkas av identiteten hos den arbetslösa och vilka roller han/hon 

uppfyller i andra avseenden i livet. Arbetsrollen kan därmed betyda helt olika saker för olika 

människor.  

 

5.2.4 Ekonomi 

Många uttrycker svårigheten med den ekonomiska biten.  Hela 80 % av de tillfrågade uppgav 

att deras ekonomi påverkades ((7+13+20)/50 = 80 %) (Se tabell 1). Av dessa har hälften 

uppgett att de har lärt sig att organisera i sin ekonomi. Den andra halvan uppger att det är 

svårt att klara sig under en månad på den ersättning dem får.  

Våra intervjupersoner poängterar att det har varit påfrestande att inte ha råd med samma saker 

som de som arbetar har. Att som arbetslös inte kunna delta i och planera aktiviteter. Det har 

skapat känslor av utanförskap i både den egna omgivningen och i samhället. Linnea beskriver 

att den ekonomiska delen av arbetslösheten varit svårast att hantera och att det får henne att 

känna sig exkluderad: ”Jag har flera polare som ska på massa festivaler i år men jag kan 

kanske välja en om jag sparar ihop pengar till det. Det är väl det som är jobbigast.”  

Angelin (2009) diskuterar den onda cirkeln som arbetslösa ungdomar hamnar i. Allt från 

sociala cirklar till ekonomi och hälsa påverkas av själva arbetslösheten. Etableringsprocessen 

påverkas och beroendeskap blir därav en konsekvens. Vidare diskuterar Jansdotter och Möller 

(2013) hur ekonomin hänger ihop med välmående och självkänsla. Arbetslösas ekonomi 

påverkas oftast negativt vilket leder till att livsstilen och det sociala umgänget påverkas också. 

Eftersom ekonomin påverkar individens val av aktiviteter kan detta leda till inklusion eller 

exklusion (Jansdotter och Möller, 2013). Vi kan konstatera att så blir fallet om ekonomin 

drabbas negativt i den situationen man befinner sig i. Varför vissa drabbas hårdare 

ekonomiskt än andra låter vi vara osagt. En möjlig förklaring kan vara förmågan att vara 

strukturerad i sin natur. En annan, det ekonomiska stödet hemifrån. Julkunen (2002) menar att 

vår förståelse av fattigdom bland unga arbetslösa är otillräcklig och att de unga arbetslösa i 

större utsträckning blivit beroende av familjen för att skydda sig mot fattigdom. 
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Simons perspektiv på ekonomifrågan utmärker sig ifrån samtliga intervjuade. Han har ett 

deltidsjobb och är lovad heltid till sommaren 2014. Han säger följande: 

”Nä men jag tycker väl att det funkar, visst tjänar jag 

inte lika mycket men det är inte som att jag inte kan 

göra saker som dem. Jag har i alla fall, liksom… jag 

kanske inte kan gå och käka på Subway varje dag 

men... Det är ju bara att vara smart med saker så går 

det bra!” 

I samband med den ekonomiska påverkan, påverkas den sociala umgängeskretsen också när 

man är arbetslös. Markus uttrycker det på följande sätt: 

”…det är en jobbig situation... Jag kanske inte har 

några pengar denna månaden och det... Imorgon 

kanske jag får en utbildning och får jobb men det 

vore ju skönt… men antagligen så blir det inte så 

och det är väldigt stressigt och det tar ju på ens 

psyke ...jämfört med de man känner som jobbar som 

klagar på att det är för stressigt på jobbet… jag 

skulle ha velat ha ett jobb.” 

När vi ber honom vidareutveckla vad han menar, säger han att samtalsämnena som cirkulerar 

när han träffar sina arbetande vänner handlar mycket om jobb och den vardagen de lever i. 

Detta gör att han känner sig exkluderad i just dessa samtalsämnen. 

X2 och David säger att när kompisar jobbar så är de upptagna med det. Detta i sig påverkar 

det sociala umgänget. Man träffas inte i lika stor utsträckning. 

Simon säger att han anpassar sig. När de som jobbar kan och vill, kan han möta upp: ”Jag är 

härskare över min tid.” 

 

5.2.5 Framtid 

Tabell 3 visar att de vars föräldrar har uppmuntrat till utbildning, vet i större utsträckning vad 

de vill arbeta med i framtiden än de som inte pratade om det hemma (se tabell 3). Detta leder 

till tankar om det kulturella kapitalet där elever som har god tillgång till det kulturella 

kapitalet, har bättre förutsättningar till en mer priviligierad framtid. Detta hör ihop med att de 

och deras föräldrar är väl insatta och bekanta med vad yrkeslivet och den sociala världen har 

att erbjuda (Broady, 1998).  

Visionen om framtiden var positiv hos samtliga av de tillfrågade. De flesta ser sig själva som 

antagligen studerande eller arbetande om ett år. 56 % ser sig själva som arbetande medan 22 

% studerar (se tabell 1). Josefssons (2007) hävdar att valet av rätt utbildning är en möjlig 

lösning till arbetslösheten. Skeggs poängterar också att yttre faktorer kan påverka individens 

val och tänk kring olika frågor. Med detta menar vi det fakum att många av deltagarna går en 

utbildning hos aktörer som värdesätter utbildning och kan därmed ha påverkat samtliga 

deltagares svar. 
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Marcus om sin situation om fem år: ”Ja, inom fem år så vill jag ju påbörja min 

högskoleutbildning så då vill jag vara studerande.”  

Även X har positiva framtidsvisioner: ”Om fem år så hoppas jag att jag har 

högskoleutbildning och har ett jobb inom det området.”  

X planerar inför vidarestudier och säger så här: ”Som tur är har jag ett deltidsjobb just nu så 

nu har jag möjligheten att både arbeta och plugga.” 

Patrick om sin framtid: ”Då tror jag att jag i alla fall har börjat jobba med illustration eller 

något annat konstnärligt egentligen är jag ganska säker på det.” 

Kugelberg (2000) hävdar att sedan 1990-talet så värdesätts högre utbildning hos ungdomar. 

Detta som ett dåtida resultat av ungdomsarbetslöshet. Enligt vår undersökning tror 95 % med 

högskoleutbildade föräldrar och 77 % med föräldrar utan högskoleutbildning att utbildning 

ökar chansen till arbete. I förhållande till kön, är det kvinnorna som i högre utsträckning tror 

att utbildning lönar sig arbetsmässigt. Siffrorna ligger på 92 respektive 81 % på den frågan. 

Enligt SOU 2014:6 väljer dagens generations kvinnor att vidareutbilda sig i större 

utsträckning än männen. David och X2 vill inte studera någon vidareutbildning. De anser inte 

att utbildning är något som leder till jobb. SOU 2014:6 skriver att arbetsmarknadens 

utformning ger män hopp om att det finns arbete för de som inte klarar av skolan. Pojkar tror i 

större utsträckning än flickor att arbetsmarknaden har gott om okvalificerade arbeten som 

individen kan söka (SOU 2014:6). Om så är fallet eller om annat kan ligga till grund för 

denna skillnad kan inte denna studie undersöka. Linnea, vår enda intervjudeltagare från det 

kvinnliga könet är skoltrött och vill inte vidareutbilda sig. 

I enkätundersökningen var det många som trodde att högre studier skulle öka deras chanser 

till arbete (se tabell 1) och i den kvalitativa delen konstaterade de flesta att utbildning var 

något som eftersträvades bland de tillfrågade oavsett vad deras föräldrar arbetade med. 

Ungdomarna som vi kom i kontakt med gick under tiden utbildning/kurs där studier 

uppmuntrades och detta kan mycket väl vara anledningen till att intresset för utbildning var 

stort. Det bekräftar beskrivningen av socialt kapital. Socialt kapital kan bland annat vara 

tillgångar som finns i sociala kontakter (Carle, 2007). Kapitaltillgångar förändrar habitus och 

detta framkom tydligt enligt oss.  

 

 

6. DISKUSSION 

I detta kapitel kommer vi att föra en metoddiskussion för att sedan gå över till en 

resultatdiskussion.  

Att planera, genomföra och skriva den här studien har varit en givande resa för oss. På vägen 

har vi lärt oss oerhört mycket. Vi har haft motgångar och medvindar i stort sätt under alla 

delar av arbetet. Vi planerade väl redan från början men insåg först senare att en massiv 

arbetsinsats krävs för att ro i land med resultatet vi så gärna eftersträvade. 
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Att göra enkäter är en stor process. Det är mycket som ska stämma: frågorna ska utformas så 

att dem ger svar, det aktuella ska beröras och inte en massa annat som är betydelselöst men 

frågar man inte, får man inga svar. Det gäller att strukturera upp arbetet med enkäterna och 

sedan strukturera om det och det håller på i all oändlighet innan man slutligen uppnått sitt 

mål. I en enkätundersökning är det oerhört viktigt att lägga mycket tid på förberedelsen av 

enkäten för att minimera riskerna för att stå färdig med ingenting alls. Utarbetningen av 

enkäten är väldigt tidskrävande och resultatet måste vara väl genomtänkt. I vår undersökning 

tog vi tid på oss att planera enkäten, att skriva, radera och tänka om igen.. 

Har man inga som kan svara på enkäterna har man ingenting gjort trots den massiva 

arbetsprocessen med enkätutformningen. Vi planerade i god tid om hur vi ska gå till väga för 

att få en så hög svarsfrekvens som möjligt bland gruppen vi valde att vända oss till. Redan 

efter första undersökningstillfället mötte vi motstånd. Arbetsförmedlingen skulle inte hålla 

några större grupper. Inte enbart skulle motståndet minska vår svarsfrekvens utan vi skulle stå 

klara med förarbetet med för få svaranden. Det gällde att snabbt göra upp en annan plan. Vi 

kontaktade två kompletterande aktörer och fick lov att genomföra vår studie, inte en utan två 

gånger hos båda aktörer. Första omgången hos båda gick mer än väl, svarsfrekvensen bland 

de vi mötte var hög men under andra omgången var endast några få personer som inte hade 

svarat på vår enkät närvarande. Vi visste att materialet vi hade inte skulle ge några 

signifikanta resultat. Därmed inte sagt att det inte ger något, för det gjorde det men vi behövde 

komplettera vår undersökning med en kvalitativ del. 

Redan under förarbetet med den kvantitativa delen funderade vi på en metodkombination, 

dels för att öka studiens validitet och dels för att försäkra oss om att vi i slutändan slipper stå 

utan någonting alls. Vi avslutade enkäten där de som deltog i undersökningen fick 

möjligheten att lämna namn och telefonnummer om de kunde tänka sig att intervjuas i ämnet. 

Flera stycken gjorde det men när vi tog kontakt med dem för att planera och genomföra 

intervju, hade de ångrat sig av olika skäl. Ännu en gång befann vi oss i forskningsprocessen 

där allt arbete vi hade lagt ner kändes förgäves. När även intervjupersonerna som hade skrivit 

att dem ville intervjuas hade backat ur bestämde vi oss för att fråga på plats om någon kunde 

tänka sig att ställa upp på en intervju i samband med vårt andra besök hos kompletterande 

aktörer. Att utföra intervjuer är väldigt givande men också tidskrävande. Även i den metoden 

har planeringen en avgörande roll för vilket slags resultat man står färdig med i slutändan. 

Undersökaren måste dessutom vara medveten om sin egen närvaro betydligt mer än vid en 

enkätundersökning. Det är inte bara intervjuarens närvaro som kan påverka resultatet utan 

även egna värderingar och erfarenheter. Att kombinera dessa två undersökningsmetoder är 

dock mer än givande. Fördelen med metodkombinationen som vi utförde är att de båda 

metoderna kompletterande varandra samt att vi har kunnat jämföra och väga de olika svaren 

mot varandra. Specifika svar som dyker upp genom siffror kunde fördjupas med hjälp av 

samtal. Undersökningen blir då mer än bara siffror och ord och ger forskaren en djupare 

förståelse i det som har undersökts.  Att transkribera intervjuer tar sin tid men när det väl är 

gjort kan forskaren fånga upp det som har missats under intervjun och eventuellt citera 

intervjupersonerna till läsaren av uppsatsen. Vi har strävat efter att inte styra de intervjuade åt 

ett visst håll samtidigt som vi försökte ställa så raka frågor som möjligt om det vi ville ta reda 

på. Syftet med uppsatsen styrde frågorna som ställdes. 
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Analysen och utarbetningen av resultatet gav mer än vad vi hade hoppats på vilket vi 

naturligtvis uppskattade oerhört. Vi kunde tack vare vår teoretiska utgång både få en större 

förståelse för vad som skedde med individer när de befinner sig i en utsatt position och på 

vilket sätt det påverkade dem. Att unga arbetslösa är en utsatt grupp i samhället är det ingen 

tvekan om. Deras hälsa och mående påverkas negativt av arbetslösheten. Sedan är det väldigt 

olika på vilket sätt och i vilken utsträckning. Det framkom ganska tydligt att hur situationen 

påverkade livet i allmänhet var väldigt individuellt och hörde samman med bakgrunden och 

vilken slags kapital de hade till.  

Vårt resultat kan diskuteras i många avseenden. Yttre faktorer kan ha påverkat det resultat vi 

kom fram till. Vår svarsfrekvens på den kvantitativa delen utgjorde 10 % av den berörda 

målgruppen. Vad resterande 90 % har för bakgrund samt tycker och tänker kring våra frågor, 

får vi ingen information om. Därför kan inte själva resultatet vara representativt för hela 

målgruppen. Däremot kan den gott och väl vara representativ för de som valt att vara med och 

delta i studien. 

Man kan undra varför ett 60-tal personer uteblev från AF:s obligatoriska möte gällande 

aktivitetsrapporteringen. Kanske mår de så pass dåligt att de inte orkar komma, eller kan de 

bo långt ifrån centrum och en resa in till staden skulle påfresta ekonomin, eller kan de vara ute 

på praktik och finner att praktikplatsen är viktigare än själva mötet? Dessa frågor får förbli 

obesvarade. Vi träffade inte heller på många som har annan etnisk bakgrund än svensk. Detta 

trots att enligt statistik skulle kommunen vi undersökte ha ca 15 % utlandsfödda i UGA. 

Endast 8 % av de som fyllde i vår enkät är födda utanför Sverige och Europa (se tabell 1). 

Varför stötte vi inte på dem? Hur deras prioritering sett ut och varför de inte närvarade, vet vi 

inte. Kanske om vi dök upp vid andra tillfällen eller valde att lägga upp studien på annat sätt, 

skulle vårt resultat sett annorlunda ut. Framtida studier kan kanske fokusera på den gruppen vi 

inte fick någon kontakt med.  

De ca 50 personerna som fyllde i vår enkät och sex av sju intervjudeltagare går i aktivitet. 

Faktum att de närvarar på daglig verksamhet inspirerar och vägleder dessa individer i sina val. 

Deras svar kan därför vara påverkade av den utbildningen. Det kan också vara så att någon 

inte brukar närvara vanligtvis, och att vi slumpmässigt fick kontakt med denna person. 

Mer specifikt är deltagarna positiva till framtiden. Flera uttryckte behovet av vidareutbildning, 

att de saknade kvalifikationerna för att kunna söka arbeten dem vill arbeta med i framtiden. 

Samtidigt fanns en osäkerhet i både tonen och orden som sas om det med all säkerhet var 

utbildning de ville satsa på. Såvida de gav oss det svar de upplevde att vi ville höra eller om 

de verkligen menade det får fortsätta vara obesvarat.  

Vi kan dock dra slutsatsen att de unga ser en ljus framtid och många menar på att utbildning 

leder till jobb. Vidare kan det diskuteras om utbildning är ett säkert kort till att erhålla jobb. 

Hur tuff arbetsmarknaden ser ut och hur mycket man själv får göra för att lösa sin egen 

situation är något som vi saknade i våra svar. En positiv syn på utbildning är något som är bra. 

Med hänsyn till att samtliga deltagare vi har intervjuat deltar i utbildning hos kompletterande 

aktörer finns en sannolikhet att de har blivit influerade av det tänket man driver där.  
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I ett samhälle som inspireras av individualiseringsfrågor och genomsyras av tänket att lyckas i 

arbetslivet och göra sig en egen väg har trycket blivit hårt för ungdomar att välja den väg de 

vill gå och som ska leda till egenförsörjning i tidiga åldrar. Vad händer om man inte väljer rätt 

vägar och kan det ligga något samband mellan de valen man gör och vilken bakgrund man 

har? Att ta en plats i ett sammanhang och känna sig behövd är något som alla människor 

behöver. Inte bara på det personliga planet men även i ett socialt perspektiv. Vi vill tro att 

meningen med livet är att känna glädje och vara nöjd med sin situation som man själv väljer. 

Påtvingad situation är sällan källan till glädjekänslor. Det sociala arbetet tillämpar bl.a. 

empowerment metodik som hjälper individen att utifrån sina förutsättningar hjälpa sig själv 

och hitta utvägarna från sin utsatthet. Motivations- och vägledningsarbete som skolan 

erbjuder är inte den enda komponenten som stödjer individen i sina val och framtidsplanering. 

Faktorer som bakgrund och socialt umgänge sätter också sin prägel på individen. Mycket 

forskning har gjorts på olika samband mellan ungdomsarbetslöshet och bakgrund i form av 

klass, kön, etnicitet och annat. Genom att få en förståelse för rådande strukturer kan man 

forska efter nya metoder som motiverar individen samt frigör denne från aktuellt 

beroendeskap. Vare sig beroendet är kopplat till samhället i form av olika ersättningar eller 

bidrag, eller en frigörelse från konsekvenserna ett beroendeskap kan föra med sig. Nämligen 

tillbakadragande och nedsatt psykiskt välmående som ofta är en konsekvens på ett ständigt 

uteslutande från arbetsmarknaden.  

Deltagarnas klass och kön har på direkt eller indirekt sätt en viss påverkan av deras tidigare 

val och deras nuvarande situation. Normativiteten i samhället bidrar till social reproduktion 

gällande utbildningsvalet som ungdomarna gör. Samma när det gäller stödet som hemmet ger 

till utbildning. Föräldrar med högre utbildning uppmuntrar eller diskuterar utbildning med 

sina barn. De andra gör det inte i lika stor utsträckning. Killar som väljer en annan väg än den 

typiskt manliga kan möta motstånd från omgivningen. Detta har påverkat både deras 

nuvarande situation och deras tankar och värderingar över lag. Vad gäller frågan om 

diskriminering (se tabell 1) var det inte många i vår undersökning som hade känt sig 

diskriminerade, vare sig i tidigare erfarenheter av arbete/studier eller i pågående sökandet på 

arbete.  

Kvinnors och mäns inställning till olika frågor gällande syn på utbildning skiljer sig en aning. 

Överlag är kvinnor mer positiva till högre studier. De tror också att högre studier ger större 

möjligheter till arbeten (se tabell 2). Det påståendet är inte lika populärt bland männen. Detta 

bekräftar vad tidigare studier kommit fram till.  

Vänner och sociala cirklar undersöktes i vår kvalitativa del och visade på att många deltagare 

upplevde en viss exklusion i möten med människor som befann sig i annan situation än dem 

själva. De trivdes bäst i sina sällskap. Patrik trivdes på sin praktikplats. Han pratade om att 

själva arbetsuppgifterna var det som lockade mest och gav honom inspiration. Detta kan ändå 

tolkas som en dörr till nya kontaktnätverk och därmed arbetschanser.  

Behovet är tvådelat. I ett tidigare skede saknades en konversation om yrkesvalet med föräldrar 

och med studie- och yrkesvägledning inom skolverksamheten. Deltagarna som inte pratat med 

föräldrar om karriärsvalet har i stort sett fått välja själva. I dagsläget har den arbetssökande 

oftast en bild av vad han eller hon vill och saknar i sin väg mot arbete. De behöver dock 

någon att ventilera deras tankar med. Det som vi kände att de behöver är just vägledning. En 

push framåt. Någon som uppmuntrar och visar vilka verktyg som behövs och hur man 



34 
 

använder dessa för att nå det målet man vill uppnå. Faktum att flertalet av våra deltagare går 

en förberedande arbetsmarknadsutbildning som poängterar vikten av just den coachningen 

kan ha påverkat deras svar. Om det har gjort det eller inte täcker inte denna studie. Utifrån 

intervjuerna och resultatet av det kvantitativa rörande behovet av studie- och yrkesvägledning 

kan vi dra resultatet att den sortens stöd behövs. Att ca hälften av de unga arbetslösa vi kom i 

kontakt med behövde detta är en hög siffra som är värd att uppmärksamma. Vidare kan också 

frågan om deltagarna vill läsa en högskoleutbildning visa på att många av ungdomarna vill ha 

stöd och vägledning. Många uppger att de är osäkra i just den frågan (se tabell 2). 

Att arbetslösa ungdomar mår dåligt, har tidigare studier påvisat. Vi har också sett ett tydligt 

samband rörande den frågan. Press och krav från omgivningen kan vara det som gör att man 

lägger skulden på sig själv. Okunskap och saknaden av förståelse av omgivningen är 

bidragande faktorer till detta. Enkätundersökningen visade att kvinnor, procentuellt, mådde 

sämre än männen (se tabell 1). I intervjuerna, där alla förutom en var män, pratades mycket 

om känslor och männen delade med sig av sina känslor som bestod av oro, självtvivel och 

liknande. Dock är deltagarna positiva till framtiden. Vilket kan ses som antingen en 

överlevnadsteknik eller en reell optimism. 

Ekonomin var ett problem som de flesta brottades med. Den kunde ibland kopplas ihop med 

individens välmående. Andra studier har bevisat att så är fallet. Vår studie har bara verifierat 

fallet. 

Avslutningsvis vill vi åter påpeka att forskningsprocessen har varit givande och lärande. 

Resultatet har i många avseenden överraskat oss och gett oss nyfikenheten att undersöka fler 

och fler samband. Dock har vi försökt att inte inkludera fler undersökningsområden än 

nödvändigt. Vi har skapat oss och presenterat en bild av de arbetslösa ungdomarna där 

flertalet är män. Vi har experimenterat med siffror och läst tidigare forskningar inom området 

och vårt resultat bekräftade de resultat som annan forskning har kommit fram till. 

Kartläggningen av dagens arbetslösa ungdom är nödvändig. Förståelsen bäddar för vidare 

samhällsplanering i form av stöd och upplägg av olika verksamheter.  

I anslutning till denna studie, skulle det vara av intresse att undersöka följande:  

Dagens samhälle är influerat av teknikprylar som många av våra barn har tillgång till. 

Skolsystemet har även inkluderat det i undervisningssyfte. En forskning i ifall tekniken, mer 

specifikt, spel, tecknade filmer och barnprogram kan bidra till att ge sina tittare/spelare, ett 

stöd i val av utbildning och yrke. Barnen ventilerar inte sina tankar men vår hypotes är att det 

kanske kan sätta igång en tankeprocess som leder till att de själva tar initiativet att prata med 

föräldrar eller sakkunniga.  

En annan fråga som den här studien har nuddat vid men inte undersökt djupare är just 

miljöpåverkan och hur denne sätter sin prägel på utbildnings- samt yrkesvalet som individen 

gör.  

En tredje fråga är att undersöka i vilken utsträckning samhällsnormerna påverkar dagens 

ungdomars syn på kön, genus och arbetsmarknad. 
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Bilaga 1 

Inledningsvis vill vi klargöra vad vi menar med begreppet förälder som används i enkäten. 

Med förälder menar vi vårdnadshavaren alternativt den person som du växte upp med. 

1. Biologiskt kön: Man □ Kvinna □ 

 

2. Vilket år är du född? ………………………………. 

 

3. Var i XXXXXs kommun bor du? Ringa in ditt område! 

XXXX 

(Centrum) 

XXXXX 

 

XXXXX 

XXXXX 

 

XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX XXXX 

 XXXXXXX  

 

4. Är du född i XXXXX? 

 Ja □ Nej □ 

5. Om nej på ovanstående fråga. Hur länge har du bott i XXXXX? 

 0 – 1år □ 2 – 5 år □ 6 – 8 år □  

 9 - 11 år □ 12 år eller längre □ 

6. Hur länge har du varit arbetslös: 

 1– 3 månader □  3 – 9 månader □  

 10 – 12 månader □  Mer än 12 månader □ 

7. Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

 Grundskola □  Gymnasiet □ 

 Högskola/Universitet □ Yrkesutbildning □ 

 Arbetsmarknadsutbildning □ 

8. Du har tidigare haft: 

 Tillsvidareanställning □ Visstidsanställning □  

 Sommarjobb □  Eget företag □  

 Ingen anställning □  Annan anställning □ 
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BAKGRUND 

 

9. Du är: 

 Född i Sverige □  Född i ett annat land i Europa □  

 Född utanför Europa □ 

10. Om du inte är född i Sverige, hur länge har du bott här? 

 2- 6 år □  7 – 11 år □   

 11 – 16 år   Längre än 17 år □ 

11. Din förälder/föräldrar är: 

 Född/ födda i Sverige □   

 Född/födda i ett annat land i Europa □ 

 Född/födda i ett annat land utanför Europa □ 

 En förälder född i Sverige, en i ett annat land i Europa □ 

 En förälder född i Sverige, en i ett annat land utanför Europa □ 

12. Din förälder/föräldrar:                                            

   MAMMA PAPPA 

Arbetar   

Är arbetssökande   

Sjukskriven   

Hemmafru/ hemmaman   

Annat   

 

13. Vilken är dina föräldrars högsta avslutade utbildning? 

 

 

 MAMMA PAPPA 

Grundskola   

Gymnasieutbildning   

Högskola/Universitet   

Yrkesutbildning   

Arbetsmarknadsutbildning   

Ingen utbildning   
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14. Vad är din förälder/dina föräldrars syn på utbildning? 

 Han/hon uppmuntrar mig till högre studier □ 

 Han/hon tycker inte att det är en viktig faktor till att få ett arbete □ 

 Vi har aldrig diskuterat något sådant □ 

 Annat □ I så fall vad? ………………………………... 

 

ARBETSRELATERADE FRÅGOR 

 

15. Hur ser du på din situation om ett år? 

 Arbetar □ Studerar □  Är fortfarande arbetslös □ 

 Annat □ I så fall vad?……………………………….. 

16. Vet du vad du vill arbeta med i framtiden? 

 Ja □ Nej □ 

Om du svarat nej på ovanstående fråga, hoppa då över till fråga nr. 22.   

17. Har du den utbildning som krävs? 

 Ja □ Nej □  

 Det jag vill arbeta med kräver ingen utbildning □ 

18. Hur tror du att vägen till det arbetet är? 

 Lätt □ Lätt men lång □  Lätt om jag satsar □ 

 Svår □ Svår även om jag satsar □ Omöjlig □ 

19. Är du beredd att lägga ned den tid som krävs för att komma fram till ditt mål? 

 Ja □ Nej □ Det beror på omständigheterna □ 

Om du svarat nej på ovanstående fråga. Hoppa då över till fråga nr. 21. 

20. Vet du vilken sorts utbildning som leder till det arbete du vill arbeta med? 

 Ja □ Nej □  

 Jag är osäker □ Det jag vill arbeta med kräver ingen utbildning □ 

21. Om du inte kan, vill eller orkar satsa på det som krävs för att erhålla det arbetet 

du eftersträvar, vet du vad du annars skulle kunna arbeta med i framtiden? 

 Ja □ Nej □ Nej, jag tar det arbete jag får □ 
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22. Känner du att du är i behov av studie- och yrkesvägledning? 

 Ja □ Nej □  Jag litar inte på dem □ 

23. Vill du läsa en högskole-/universitetsutbildning? 

 Ja, jag blir attraktivare på arbetsmarknaden då □ Ja, det är prestigefullt □ 

 Nej □  Nej, jag vill läsa annan utbildning □ 

 Jag har redan en sådan □  Jag har inte råd □ 

 Jag är osäker □   Annat □ …………………. 

24. Tror du att en högskole-/universitetsutbildning ökar chansen till att få ett arbete? 

 Ja □ Nej □   

25. Om du svarat nej på ovanstående fråga. Varför inte?  

 Andra utbildningar är lika bra □ 

 Arbetsgivare rekryterar personer som rekommenderas till dem □ 

 Annat □ I så fall vad? …………………………………………………….. 

26. I dagsläget. Söker du arbeten inom samma yrkesdomän som det arbetet du är 

villig att arbeta med i framtiden? 

 Ja □ Nej □ Om möjlighet finns □ 

 Jag vet inte vad jag vill arbeta med i framtiden □  

27. Hur tror du att det bästa sättet att få arbete är? Välj 1 alternativ! 

 Skicka CV/personligt brev □  Bilda kontakter □ 

 Rekryteringsträffar □ Arbetsförmedlingen □ 

 Ta kontakt med olika företag □ Annat? I så fall vad: ……………… 

28. Det största hindret för mig att få ett arbete är: 

.................................................................................................................................. 

29. Vad är det allra viktigaste med ett arbete? 

Prioritera följande påståenden där 1 är viktigast och 3 är av mindre betydelse. 

 Att man trivs □  Att man tjänar mycket pengar □ 

 Att man har en stabil inkomst □ 
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30. Hur känner du när du får ett negativt svar från en arbetsgivare på ett arbete du 

sökt? 

  Inget speciellt □  Lär mig och ändrar min metod □ 

 Jag har slutat reagera. Vant mig □ Dåligt □   

 Blir arg □ Frågar arbetsgivaren varför jag inte fick jobbet □  

 Ser detta som en utmaning och söker ännu fler arbeten □ 

31. Tror du att du reagerar som du gör p.g.a. din situation som arbetslös? 

 Ja □ Nej □ Nej. Jag ser inget samband □ 

 Nej. Så ser verkligheten ut □ 

32. Känner du att du lägger ned lika mycket energi på jobbsökandet idag som du 

gjorde första dagen du blev arbetslös? 

 Ja □ Nej □ Kanske □ Ännu mer □ 

Om du svarat ja eller ännu mer på ovanstående fråga, hoppa då över till fråga nr. 34. 

33. Vad kan det bero på?  

 Jag är rädd för ett negativt svar □  Jag orkar inte mer □ 

 Jag tror att jag måste utbilda mig först □ Annat? ……………....... 

34. Känner du att du har någon gång varit eller är diskriminerad på 

arbetsmarknaden? 

 

Nej □ Ja, p.g.a. kön □   Ja, p.g.a. religion □ 

 

Ja, p.g.a. etnicitet □  Ja, p.g.a. sexuell läggning □  Ja, p.g.a. funktionshinder □ 

 

Ja, p.g.a. min bakgrund □ Annat? I så fall vad? ……………………… 

 

MÅENDE 

35. Har du under det senaste halvåret upplevt minskat välbefinnande pga. 

arbetslösheten? 

              Ja □ Nej □  

                     Om du svarat nej på ovanstående fråga, hoppa då över till fråga nr. 40. 
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36. Kryssa i alternativ som har stämt in på dig: 

              Jag har känt oro □  Jag har varit ledsen □ 

             Jag har känt ilska □ Jag har känt mig: …………………. 

37. Har ditt sociala liv påverkats av ditt mående och i så fall på vilket sätt? 

 ........................................................................................................................... 

38. Har du vid ett eller flera tillfällen tackat nej till roliga aktiviteter pga. ditt 

mående? 

 Ja □ Nej □ 

 

39. Har du behövt söka hjälp p.g.a. ditt mående hos exempelvis kurator eller 

psykolog? 

                 Ja □  Nej□ 

 Jag behöver inte söka hjälp. Min familj stöttar mig □ 

40. Har du känt dig energilös eller maktlös på något vis under arbetslöshetens gång? 

 Nej □ Ja, har känt som både och □  Ja, maktlös □   

 Ja, energilös □ 

 

LIVSSYN/ LIVSSTIL 

41. Vad är viktigare för dig? 

 Karriär framför familj □ Familj framför karriär □ 

 Jag tycker att man kan kombinera dessa två □ Annat □ Vad? …………….. 

42. Vad är livskvalité för dig?  

Prioritera följande påståenden där 1 är viktigast och 3 är av mindre betydelse. 

 Att jag har ett bra jobb □ Mina fritidsaktiviteter □      

 Att skaffa familj □  □ Annat: …………………………

   

43. Vad gör du på fritiden? 

 Jag är medlem i en idrottsförening □  Jag tränar själv □ 

 Jag är medlem i annan sorts förening □    

 Jag umgås med familj □  Jag umgås med vänner □ 

 Jag har inga fritidsaktiviteter □  Annat?............................... 
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44. I ett förhållande. Är det lika viktigt att båda parterna arbetar? 

 Ja definitivt □   

 Nej. Det är viktigare att mannen har ett arbete □  

 Nej. Det är viktigare att kvinnan har ett arbete □ 

45. Är det i ett förhållande mer okej att kvinnan arbetar deltid så att hon får mer tid 

till sina barn? 

 Ja □ Nej □     

 Jag kan tänka mig att mannen går ned i arbetstid för samma ändamål □ 

 

EKONOMI 

Om din ekonomi inte har påverkats p.g.a. din nuvarande arbetslöshet, behöver du inte fylla i 

nästkommande frågor! 

46. Hur har din ekonomi påverkats av din arbetslöshet?             

  

 Har inte råd med någonting □     

 Har knappt pengar så jag klarar mig en hel månad □ 

           Har lärt mig att organisera min ekonomi □   

47. Har du under tiden du varit arbetslös behövt fråga någon om pengar för att 

klara av din ekonomi? 

             Ja □    Nej □ 

            Jag behöver inte fråga. Min familj hjälper mig □ 

            Jag vill inte svara på den frågan □ 

48. Har du samlat på dig skulder p.g.a. din arbetslöshet hos kreditgivare, familj, 

vänner eller bekanta? 

              Ja, jag har samlat på mig skulder hos familj, vänner eller bekanta □ 

             Ja, jag har behövt ta lån hos kreditgivare □ 

              Nej, jag har inte behövt göra det □ 

49. Jag har lånat pengar för:  

       Räkningar □ Mat □ Jobbsökaraktivitet □ 

 Nöjen □  Kläder □ 

 Annat: ..................................... 
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50. Finns det något annat du tror hade varit viktigt för oss att veta angående 

ungdomsarbetslösheten?  

.................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

Tack för ditt deltagande! Om vi behöver utföra en intervju i anslutning till denna enkät. 

Skulle du kunna tänka dig att intervjuas? I så fall var god lämna namn och 

telefonnummer/mailadress. 

 

....................................................................................................................................................... 

 

/Amra Mecavica & Ramona Homsi 
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Bilaga 2 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser Socialt arbete – ledning och organisering på högskolan i 

Halmstad. För tillfället har vi börjat arbetet med vår examinationsuppsats som ingår i den sista 

delkursen i utbildningen. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka samband mellan ungdomsarbetslöshet, kön, etnicitet 

och socioekonomisk bakgrund i XXXXXs kommun. Detta i relation till hälsa och ekonomi. 

Vi behöver din medverkan och hoppas därför på att du kan undvara några minuter och fylla i 

enkäten som följer det här brevet. Svaren kommer endast att användas i studiesyfte och vi 

garanterar din anonymitet. Det slutliga resultatet presenteras i uppsatsen och Halmstad 

Högskola får ta del av det.  

Din erfarenhet och åsikt är viktiga för oss och ditt deltagande är naturligtvis helt frivilligt! 

Har du frågor om uppsatsen eller enkäten är du välkommen att skriva till oss. 

 

Tack på förhand! 

 

 

Amra Mecavica                                                             Ramona Homsi 

XXXX@student.hh.se                        XXXX@student.hh.se 
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Bilaga 3 

 

Vi intervjuar dig för att närmare förstå vad du tycker och tänker kring din nuvarande 

situation samt hur du ser på framtiden.  

 

Upplevd situation  

- Hur ser du på din nuvarande situation? Vad har varit svårast med att vara arbetslös? 

 

- Varför tror du att du är arbetslös? Vilka faktorer har påverkat din situation? 

 

- Kan du berätta mer om dina föräldrars arbetsliv, vad dina vänner arbetar/studerar gör på 

vardagarna? 

 

- Hur ser du på din situation som arbetslös i förhållande till de arbetande? 

 

 

Behov baserat på din erfarenhet 

- Vad behöver du i nuläget?  

 

- Om du kunde gå tillbaka och förändra, vad skulle du då förändra? 

 

Framtid 

- Hur tror du att din situation ser ut om fem år? 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Ramona Homsi och Amra Mecavica


