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Problem och bakgrund: 

Långtidsarbetslösheten ökar mest bland ungdomar under 25 år. Fler och fler ungdomar blir 

beroende av samhällets stöd. Hur påverkas unga människor som står i färd med att skapa sin 

identitet som vuxna av arbetslöshet. 

 

Syfte: 

Denna undersökning vill öka kunskapen om hur ungdomar i Uppsala påverkas av arbetslöshet 

och hur de tar emot de insatser som samhället erbjuder för att hjälpa dem. 

 

 

Resultat/Diskussion: 

Arbetslösheten fördröjer och försvårar de processer av interaktion med vuxenvärlden som är 

nödvändiga för utvecklingen av en vuxenidentitet. 

Ungdomarna själva söker stöd hos mediernas rapporteringar om arbetslösheten som ett 

problem de delar med många för att minska de skuldkänslor och den ångest som 

individualisering och förlorad tillit till expertsystem orsakar. 
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1 Inledning  
Som förälder till fyra barn i åldrarna mellan 18 och 26 år reagerar jag med oro när jag möts av 

mediernas rapporter om den ökande ungdomsarbetslösheten. 

   Den 9 februari 2004 skriver Staffan Wolters (2004) i en artikel i Uppsala Nya Tidning att 

många unga tvingas leva på bidrag. Det finns 200 ungdomar i Uppsala som levt på 

socialbidrag längre än sex månader och var tredje av dem har haft socialbidrag mer än två år. 

Många ungdomar hoppar av gymnasieskolan vilket försvårar för dem att få arbete på en tuff 

arbetsmarknad. Arbetslöshet och bidragsberoende får tillsammans med andra svårigheter ofta 

de unga att också må psykiskt dåligt säger artikelförfattaren. Detta gör att kommunen tänker 

öka sina insatser för de mest utsatta, med handledd praktik, social färdighetsträning etc..  

   I artikeln ”Svårare för unga att få arbete” också i Uppsala Nya Tidning kunde man två dagar 

senare läsa att långtidsarbetslösheten ökar mest bland personer under 25 år (Rudström, 2004). 

Långtidsarbetslös menar man att en person är som varit arbetslös minst 100 dagar om han/hon 

är under 25 år. Det är inte längre bara ungdomar som just slutat skolan och saknar utbildning 

som drabbas, utan nu drabbas också de unga som har högskoleutbildning. Rudström säger 

också att arbetslivsministerns mål att halvera ungdomsarbetslösheten till den 31 augusti 2004 

är i gungning.  

  Som förälder blir man orolig av ovanstående läsning och frågor väcks om tillräckligheten 

och effektiviteten av samhällets insatser, samt hur de unga tar emot dessa. 

 

1.1 Problemformulering. 

• Vad händer när unga människor blir arbetslösa i en tid som präglas av tankar om vars 

och ens ansvar och möjligheter att själva formulera och förverkliga sina livsmål 

(Bauman, 2002)? Man säger ofta att ungdomar kanske har större möjligheter än 

någonsin tidigare att genom studier förvekliga sina planer, men att de samtidigt också 

sägs ha en stor press på sig från omgivningen att bli någon som syns och väcker 

respekt hos andra.  

• Om de unga drabbas av arbetslöshet och blir beroende av samhällets insatser när 

skolan är slut och ingenting längre kan ge dem en ursäkt att skjuta upp förverkligandet 

av sina mål, vad händer då? 

• Vilka strategier använder ungdomarna sig själva av för att hantera arbetslöshetens 

konsekvenser? 
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   Detta problem kan beskrivas som ett värderingsproblem (Merriam, 1994, s.55) som innebär 

att det finns en teoretisk motstridighet mellan två element, nämligen mellan de av samhället 

avsedda konsekvenserna av sina insatser och ungdomarnas reaktion på dem. 

 
1.2 Syfte 
Min kvalitativa undersökning har som syfte att utöka kunskapen om hur ungdomar i Uppsala 

påverkas av arbetslöshet och hur de tar emot de insatser som samhället erbjuder för att hjälpa 

dem. 
 
2 Bakgrund 
2.1 Historisk bakgrund. 
År 1998 införde man utvecklingsgarantin i Sverige, man ville med den att alla ungdomar 

mellan 18 och 25 år skulle garanteras utbildning, praktik eller någon annan åtgärd efter 

maximalt 100 dagars arbetslöshet, man ville också att kommunerna skulle utveckla ett 

samarbete med arbetsförmedlingarna för att motverka passivitet och social utslagning hos 

ungdomar (Thunqvist, 2003).  Utvecklingsgarantin kan man säga har sitt ursprung i de aktiva 

arbetsmarknadsåtgärder som skapats av institutioner som arbetsförmedlingen för att minska 

skadeverkningarna av marknadens konjunktursvängningar.  

 

   Thunqvist (2003) refererar i sin avhandling Samtal för arbete till den norske idéhistorikern 

Tove Stang Dahl (1984, i Thunqvist, 2003) när han beskriver hur fattigvårdande 

välgörenhetsinsatser utvecklades till statliga institutioner i Europa under 1800-talet, t.ex. 

skyddshem för fattiga ungdomar drivna av idealister från medelklassen. Man försökte i dessa 

skyddshem återskapa det ”patriarkala familjelivets principer”, som bygger på: 

kärlek/disciplin, utbildning/religion och fysiskt arbete/arbetsvägledning. Man ville genom 

religion och andlighet utveckla en moralisk livshållning och man ansåg att fysiskt arbete 

skulle förhindra demoraliserande tankar att få fotfäste hos de unga. Arbetslösheten hos 

ungdomar ökade i slutet på 1800-talet och ungdomshemmen började förvandlas till 

institutioner med mer formella maktrelationer mellan ungdomar och anställda som påminner 

om militärt liv. Institutionernas uppgift var både humanitär och att bevara samhällsordningen, 

det fanns dessutom inslag av den traditionella synen på arbetslösa som ”vanartiga” och 

”syssloslöa” (a.a.). 

 

   Under slutet av 1800-talet började arbetslösheten ses som ett socialt problem, konservativa 

krafter menade att arbetslöshet var självförvållat, medan liberala och socialistiska grupper 
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ansåg att arbetslösheten berodde på industrialiseringen och att det därför var samhällets 

ansvar att hjälpa till genom att starta arbetsförmedlingar (Hart, 1984 i Thunqvist, 2003). 

Kommunala arbetsförmedlingar startades i Sverige 1902, dessa utvecklades från att 

domineras av tanken på att bistå ungdomarnas moraliska utveckling till att mer objektivt 

vägleda ungdomar till arbete eller vidareutbildning. Denna vägledning skulle hjälpa 

ungdomarna att: 1) hitta ett lämpligt arbete, 2) påverka ungdomarna att flytta om så krävdes 

för att få arbete, 3) försöka sysselsätta de som blev arbetslösa vid konjunktursvackor 

(Mattson, 1984 i Thunqvist, 2003). Man var särskilt orolig för negativa konsekvenser om man 

tappade kontrollen över de arbetslösa ungdomarna. Dessa tankegångar återkommer senare hos 

arbetsmarknadsstyrelsen (1948) och den aktiva arbetsmarknadspolitiken.  

 

   Under perioder av arbetslöshet har ända sedan 1920-talet åtgärder som beredskapsarbeten 

och olika kursverksamheter erbjudits arbetslösa ungdomar (Hart, 1984 i Thunqvist, 2003). De 

lagar och regler som styr arbetsmarknadspolitiken präglas av begreppet arbetslinjen vilken 

har två olika samhällfunktioner. Man vill både se till att arbetslösa står till arbetsmarknadens 

förfogande och förhindra negativa konsekvenser för individen av lång arbetslöshet, därför vill 

man att ungdomar först ska erbjudas arbete, utbildning eller en praktikplats innan man erbjuds 

ett passivt kontantstöd. 

 

   När ungdomsarbetslösheten under 1970-talet började öka och deras levnadsvillkor 

försämrades beslutade man i mitten av 1980-talet att använda ett politiskt helhetsgrepp för att 

underlätta för ungdomar att integreras i samhället. Man ansåg samtidigt att kommunerna som 

hade ansvaret för ungdomars skolutbildning också borde ta ansvaret för andra delar av 

ungdomspolitiken. De reformer som genomfördes var bl.a. Ungdomsgarantin (1975), Lagen 

om arbete i ungdomslag (1984), Särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare 

(1989), Ungdomspraktiken (1992), Ungdomsintroduktion (1995) och Utvecklingsgarantin 

(1998) (Thunqvist, 2003).  

 

   Thunqvist (2003) menar att alla de reformer och lagförändringar som genomförts under 

1970-, 1980- och 1990-talen speglar samhällstendenser som decentralisering, 

individualisering och marknadsanpassning. Thunqvist menar att denna syn på ungdomar kan 

beskrivas som senmodern, postmodern eller nyliberal och kännetecknas av att ungdomarnas 

situation inte längre anses lika beroende av klasstillhörighet och uppväxtförhållanden. 

Thunqvist refererar till Johansson (2000 i Thunqvist, 2003) när han säger att kraven på 
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ungdomar som utformats av kommunerna gör skillnad på ungdomar och andra arbetslösa och 

att dessa krav under de senaste decennierna har ökat bl.a. genom att man gjort tydligare 

kopplingar mellan rätten till socialbidrag och skyldigheten att delta i kommunala program. 
 
 

 

2.2 Statistik. 

Årsmedeltalet för samtliga arbetslösa i Sverige under 2003 var 3,9 % och för ungdomar 

mellan 18 och 24 år var samma tal 5,9 %. I Uppsala kommun var talet för samtliga arbetslösa 

3,5 % och för ungdomar mellan 18 och 24 år 3,8 %, enligt Statistiska centralbyrån (2004). 

 

   Man kan undra om siffrorna för ungdomsarbetslösheten i Uppsala kan jämföras med 

Sverige som helhet eftersom det i Uppsala finns en stor grupp i åldersintervallet 18 – 24 år 

som sökt sig till Uppsala universitet för att studera och också skrivit sig här, vilket borde 

innebära att gruppen ungdomar i Uppsala är förhållandevis stor och att många av dem har en 

sysselsättning genom sina studier (författarens kommentar). 

 

   Arbetslösheten bland unga i Sverige steg i början av 1980-talet och sjönk sedan tillbaka lite 

för att under 1992 stiga till sitt under senare decennier högsta värde. Efter denna topp sjönk 

ungdomsarbetslösheten igen, men den har sedan 2002 åter börjat stiga (tabell 1). 
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tabell 1. Källa: Statistiska centralbyrån (2004). 



    5

 

   Enligt ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsverket (AMV, 2004-03-09), som 

publicerats på internet, har långtidsarbetslösheten för ungdomar i januari minskat sedan 

december. I slutet av januari var 10 200 ungdomar mellan 18 och 24 år långtidsarbetslösa. 

Detta innebär en minskning sedan i december med knappt 500 ungdomar. Däremot har 

långtidsarbetslösheten för ungdomar ökat kraftigt, eller med 5 500 personer, i jämförelse med 

januari 2003. 

 

2.3 Arbetsförmedlingen i Uppsala. 

Följande bygger på information från en telefonintervju den 26 april 2004 med en, tjänsteman 

på arbetsförmedlingen i Uppsala, som arbetar med arbetslösa ungdomar. 

 

När en ungdom första gången besöker arbetsförmedlingen i Uppsala blir han eller hon 

inskriven som arbetssökande därefter upprättar man en personlig handlingsplan, säger 

arbetsförmedlaren, sedan blir han/hon kallad till fyra träffar om vardera en halv dag. Under 

dessa träffar blir han/hon informerad om hur arbetsförmedlingens hemsida www.upjobb.se 

fungerar. De unga får också lära sig hur man sammanställer sina meriter i en 

meritförteckning. De blir också inskrivna i arbetsförmedlingens Web-Hotel, vilket innebär att 

de får information om lediga platser utifrån sina egna val av intresseområden via nätet, så att 

de på ett enkelt sätt kan skicka sina förberedda ansökningshandlingar och meritförteckningar 

med e-post när de söker arbete. 

   Från arbetsförmedlingens sida förväntar man sig att ungdomarna själva ska skriva en 

meritförteckning, söka arbete eller praktikplats och efter ca: två veckor komma in till 

arbetsförmedlingen och redovisa hur det går. Arbetsförmedlaren menar att de som aktivt 

söker arbete får antingen jobb eller en praktikplats under de första sex veckornas sökande. 

Efter sex veckor slussas den ungdom som inte har fått tag på något arbete eller praktikplats 

över till en ny handläggare som går lite mer på djupet med denna individs speciella situation.  

   Ett stort problem för arbetsförmedlingen är att när man kallar personer till 

informationsträffar är det många som inte kommer. Detta gäller inte bara ungdomar utan 

också vuxna arbetssökande, säger arbetsförmedlaren. För att få en full grupp vid en 

informationsträff är arbetsförmedlingen tvungen att kalla nästan dubbelt så många som träffen 

är avsedd för. Detta kan ha många orsaker. Några tänkbara orsaker är att det verkar finns en 

allmän uppfattning att arbetsförmedlingen inte kan göra något för de arbetslösa, vilket kanske 

beror på att man tidigare inte fått den hjälp som erbjuds idag, säger arbetsförmedlaren.  
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   Ungdomsarbetslöshet är ett prioriterat område. Trots detta satsade man inte någonting alls 

under hela 2003, vilket gjorde handläggarna på arbetsförmedlingen förtvivlade eftersom 

handläggarna var medvetna om att detta var fel. Under februari 2004 återupptogs satsningarna 

på ungdomar och arbetsförmedlaren tror att om man hade satsat på samma sätt under 2003 

som året innan hade man inte haft så många långtidsarbetslösa i dag. Arbetsförmedlingens 

insatser mot arbetslösa unga har intensifierats ytterligare sedan arbetslivsminister Hans 

Karlsson sagt att långtidsarbetslösheten för ungdomar ska halveras till augusti 2004. Detta 

uttalande har dock inte påverkat antalet tjänster. Personalstyrkan har, tvärtemot 

förväntningarna, minskats från 4,5 heltidstjänster till 0,75 vilket innebär att arbetsbelastningen 

på arbetsförmedlarna har ökat mycket och gör att man inte hinner förbereda alla ungdomar på 

det sätt som Isabelle Eriksson önskar innan de går vidare till ungdomsgarantin. Ändå kan den 

önskade halveringen vara möjlig, enligt arbetsförmedlaren, genom att många unga faktiskt får 

arbete, åtminstone deltidsarbete, eller praktik och många söker in på vidareutbildning. 

Viktigast kanske ändå är hur arbetsmarknaden ser ut i augusti. Kommer Uppsala kommun att 

häva sitt anställningsstopp eller kommer man från arbetsförmedlingens sida att ytterligare 

intensifiera sina insatser i augusti vilket är en månad då många jobb brukar komma in, frågar 

sig arbetsförmedlaren? 

   Arbetsförmedlaren tycker att man borde sätta in stora insatser med hjälp och stöd ifrån 

arbetsförmedlingen omedelbart när ungdomar anmäler sig arbetssökande så att de inte ska 

hamna i passivitet, vilket de fort riskerar att göra. Detta hinner tyvärr arbetsförmedlingen idag 

inte med och personalen är hårt ansträngd och många är nära utbrändhet, säger 

arbetsförmedlaren.  

   Den 14 maj var det 585 ungdomar mellan 18 och 25år som var registrerade som 

arbetssökande på heltid I Uppsala. 

 

2.4 Utvecklingsgarantin i Uppsala. 

Följande bygger på information från en intervju med en tjänsteman på ungdomsgarantin i 

Uppsala, den 30 mars 2004.            

 

Utvecklingsgarantin gäller för ungdomar 18 – 24 år och är uppdelad i två delar. Det 

kommunala ungdomsprogrammet (KUP) kallas det som omfattar 18-20-åringar och 20-24-

åringar omfattas av ungdomsgarantin. Ungdomsgarantin tillsammans med kommunala 

ungdomsprogrammet (KUP) är kommunala verksamheter som samarbetar med 
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arbetsförmedlingen. Ungdomsgarantin och KUP har 8 personer anställda varav en är placerad 

på arbetsförmedlingen. Det har varit en lång period med ont om personalresurser, men man 

har satsat lite mer just nu när man i Uppsala har ett par hundra långtidsarbetslösa ungdomar. 

 

   Kommunen har ett avtal med arbetsförmedlingen för KUP och ungdomsgarantin. Avtalet är 

1-årigt och utseendet på detta avtal varierar med den ekonomi och de regler som 

arbetsmarknadsverket har för sin verksamhet för tillfället. Arbetsförmedlingarna åtar sig 

enligt detta avtal under de första 100 dagarna att på olika sätt förbereda och rusta ungdomarna 

för arbetsmarknaden. I dagsläget är de oftast inte utrustade med någonting, i bästa fall har de 

en handlingsplan med sig. Hur länge man har kunnat vara inskriven i ungdomsgarantin har 

varit beroende av hur mycket pengar AMS har för tillfället. Ursprungligen var det tänkt att de 

unga skulle kunna vara inskrivna i ett år, men just nu finns det bara resurser till att vara 

inskriven i tre månader vilket begränsar de positiva resultaten. 

 

    I dag deltar 150 ungdomar i KUP och ungdomsgarantin. Avtalet med arbetsmarknadsverket 

säger att man ska ha 175 ungdomar inskrivna, så man kommer inom kort att ta in tjugofem 

till. Tretiofem av de ungdomar man arbetar med just nu kommer från ”Arbetsförmedlingen 

Rehab”, vilket innebär att de har någon form av funktionshinder dessa är inskrivna på längre 

tider än tre månader eftersom deras väg in på arbetsmarknaden är mycket längre och 

krångligare än andras. Det är tyvärr så att dessa kommer allra sist i kön bland alla 

arbetssökande, säger tjänstemannen. 

    

   Arbetet på ungdomsgarantin går till så att man först tittar på ungdomarnas skolbakgrund, 

vilka praktiska och eventuella yrkeserfarenheter de har och med stöd av detta sammanställer 

en meritförteckning så att man med hjälp av denna ska kunna söka arbete. Därefter samtalar 

man om vilket arbete de vill ha och hur de måste förbereda sig för att kunna få det jobbet. 

Under tiden kanske de måste söka ett annat jobb för att kunna försörja sig. På 

ungdomsgarantin kompletterar man handlingsplanen om det finns någon eller så upprättar 

man en ny. Många behöver referenser och detta kan man hjälpa till med genom att ordna en 

praktikplats. Inte minst viktigt är att man under detta inledningsskede bygger upp en tillitsfull 

relation med den unge. Den unge kan gå in i olika utbildningsprojekt där man försöker 

identifiera var denne befinner sig kunskapsmässigt.  
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   Praktik kan innebära att den unge får en praktikplats på en arbetsplats som behöver 

nyanställa och att denna praktik då kan leda till att praktikanten får en anställning. Det finns 

ingen begränsning för vart man ska vända sig när man söker praktikplatser utan avgörande är 

vilka jobb som finns utannonserade eftersom man vill hitta praktikplatser som kan leda till 

arbete.  

 

   När man hade råd att låta ungdomar vara inskrivna i ett år hade man större möjligheter att 

tillgodose de behov av att prova många praktikplatser som den stora grupp ungdomar har som 

nyss har slutat gymnasiet och inte har någon aning om vad de vill jobba med. Praktikplatser 

får på så sätt också en vägledande funktion. Denna funktion är inte möjlig idag när budgeten 

bara tillåter inskrivning i tre månader. Ur arbetsgivarens synvinkel, har man förstått, är det 

också intressantare att prova en praktikant under en längre tid än 3-5 veckor vilket är en av de 

begränsningar som inskrivningen på tre månader utgör. 

 

   På ungdomsgarantin i Uppsala arbetar man lösningsfokuserat vilket innebär att man menar 

att ungdomarna ”äger sina egna problem” och att handläggarna bara kan vara redskap som 

hjälper ungdomarna att själva finna lösningarna. Förut satsade man på grupper och 

grupplösningar. När verksamheten flyttats över i kommunen arbetar man mer med 

individuella lösningar. Man anser att man inte kan lösa var och ens framtid i grupp när det 

enda de unga har gemensamt är att de är arbetslösa. Tidigare har man skapat projekt för 

ungdomar som är intresserade av något specifikt, men det har lett till inlåsningseffekter 

genom att så länge de arbetar i grupp sker inte så mycket ”coaching” för att komma ut på 

arbetsmarknaden. Det blir istället en grupp som gör något tillsammans, vilket man anser, 

kanske inte är dåligt för individen, men om man vill att de ska komma ut så fort som möjligt 

på arbetsmarknaden, inte är så effektivt. Det anses i stället att det är varje individs önskan och 

ambition som leder framåt. 

 

   När ungdomarna fyller 25 år eller har varit inskrivna i tre månader skrivs de ut ur 

ungdomsgarantin. Då får de, om de inte fått något arbete, återgå till arbetslöshet eller omfattas 

av andra typer av arbetsmarknadsstöd t.ex. aktivitetsstöd där offentliga arbetsgivaren får 

betala 1000 kr per månad och privata arbetsgivare 3000kr per månad för en praktikant. Denna 

typ av stöd fungerar sämre under en lågkonjunktur eftersom arbetsgivaren då inte gärna 

betalar för något man inte för tillfället behöver. 
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   I Uppsala anser man att ungdomsgarantin har varit ett bra verktyg att få ut ungdomar på 

arbetsmarknaden, men just nu fungerar den sämre beroende på den förkortade 

inskrivningsperioden. Man menar också att det är viktigt att komma ihåg att ungdomarna har 

gått arbetslösa i mer än tre månader när de skrivs in i ungdomsgarantin eftersom det finns en 

risk att de har passiviserats och tappat självförtroendet, säger tjänstemannen.  
 
 
 
3 Teori 
 
3.1 Identitet 

Enligt den Symboliska interaktionismen är identiteten en aspekt av självbegreppet. 

Självbegreppet blir med tiden en relativt sammanhängande bild av oss själva som utvecklas i 

samspel med andra och förändrar kontinuerligt vår bild av oss själva i olika situationer 

(Charon, 2001). Genom att vi kan se oss själva som ett objekt på samma sätt som vi ser på 

andra objekt kan vi också utföra handlingar mot oss själva. Genom att kommunicera med oss 

själva kan vi tänka. Genom att betrakta oss själva i en situation kan vi med stöd av 

signifikanta andra, generaliserade andra eller referensgrupper bedöma värdet av våra egna 

handlingar. Denna självbetraktelse eller självperception ger oss möjlighet att skapa ett 

självbegrepp eller en identitet som är den individen anser att han eller hon är och som visas 

upp för omgivningen i ord eller handling. 

 

   Sociologen och psykologen Erik H Eriksson (1971) beskriver i sin bok Ungdomens 

identitetskriser hur barnet utvecklas psykosocialt genom att passera olika stadier vilka var för 

sig erbjuder barnet såväl en inre som en yttre konflikt att lösa. När barnet enligt Eriksson har 

gått igenom och löst dessa utvecklingskriser har barnet vunnit en ökad förmåga att hantera 

tillvaron och är därefter en ”frisk” personlighet som: 
Aktivt behärskar sin omgivning, företer en viss enhet i personligheten och har en riktig uppfattning om 
världen och sig själv ( s.80). 

 

   Under ungdomsstadiets (adolescensen) psykosociala kris menar Eriksson att individen 

måste inordna barndomens identifikationer genom att tvingas till avgörande val som får stora 

konsekvenser för framtiden genom utformningen av den egna identiteten. Många individer 

behöver ett så kallat psykosocialt moratorium d.v.s. en period att stanna upp och 

experimentera med olika roller och pröva olika identiteter utan krav på att omedelbart fatta 

några avgörande beslut. För att adolescensens konflikt ska få en positiv utgång måste den 
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unge få ett erkännande genom att omgivningen ser och välkomnar den unges gradvis växande 

till den identitet som han/hon känner sig hemma i. Utan detta erkännande kan moratoriet 

förlängas och ett oskyldigt rollexperimenterande kan manifesteras genom att samhället sätter 

en etikett på individens beteende och på så sätt fastslår en identitet som inte är önskvärd av 

individen eller samhället och leda till ”identitetsförvirring”, säger Eriksson.  

 

   Vid tillkomsten av moderna samhället upplöstes stånden och människorna gick från att vara 

bestämda till en viss social ställning till att tillhöra en viss klass vilket krävde en större 

individuell insats genom prestation, säger sociologen Zygmunt Bauman (2002). Dessa 

prestationer begränsades dock av vilken klass och vilket kön personen tillhörde. Ändå innebär 

denna individualisering att individen inte längre måste uppfylla tillskrivna mål eller något på 

förhand givet. Detta förvandlas istället till en ”uppgift”, vilket innebär att individen måste 

”bli” det han/hon är, enligt Bauman. Bauman menar också att i vår värld där allt förändras så 

fort är det svårt för individen att sikta på några livsmål eftersom allt hela tiden förändras och 

målen hela tiden vittrar sönder och att de därför inte längre existerar när individen närmar sig. 

Det går inte enligt Bauman att ”binda framtiden genom att följa nu rådande normer”.  Därför 

kan den identitetsbildning som Eriksson (1971) framhåller som så viktig för den psykiska 

hälsan enligt Bauman bli en ”alltför snålt sittande kostym” som försvårar för individen att 

följa föränderligheten och byta livsmål. Bauman menar att dagens identitetsdilemma inte 

består av hur man ska uppnå en viss identitet och få andra att erkänna den, utan hur ska man 

veta vilken identitet man ska välja och hur ska man hålla sig informerad om omgivningens 

krav så att man vet när det är lämpligt att förkasta den gamla identiteten och välja en ny. 

 

3.2 Individualisering 

Ulrich Beck (2000) säger i sin bok Risksamhället att vår tid präglas av individens frigörande 

ur de sociala formerna, klass, skikt, familj och könsroller som industrisamhället byggde på. 

Vår förhållandevis höga materiella standard och ett utvecklat socialförsäkringssystem gör 

individen mindre beroende av social klasstillhörighet och det stöd han/hon kan hämta där. 

Detta gör att individen på gott och ont är utelämnad åt sitt eget öde, enligt Beck. De nya 

individuella förutsättningarna för människans existens gör att hon sätter sig själv i centrum för 

sina livsplaner. Beck säger att personer drabbas av arbetslöshet genom att flera förlorar sina 

arbeten tillfälligt samtidigt som långtidsarbetslösheten ökar och andra tvingas till 

deltidsarbeten. Det finns inte längre några klasskulturella livssituationer som motsvarar detta, 

enligt Beck. Denna utveckling gör att problem som beror på systemet förvandlas till 
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individuella misslyckanden. Kriser i samhället kommer på så sätt att betraktas som 

individuella, säger Beck. 

   Beck menar att den utbildningsexplosion som ägde rum i Västtyskland på 1970- och 1980-

talet har förskjutit värdet på en utbildning. Det har också gjort att det i dag finns så många 

välutbildade som är arbetslösa att chansen för dem som saknar yrkesutbildning att få ett arbete 

är mycket liten. Många unga i Västtyskland fortsätter därför med en vidareutbildning direkt 

efter sin grundutbildning för att öka sina chanser på arbetsmarknaden, men detta leder till att 

ungas förtroende för utbildningsväsendet undermineras, säger Beck. Han säger också att 

skolorna förvandlas till ”väntsalar” på tåg som aldrig går och lärarna förlorar sin auktoritet 

och läroplanen sin verklighetsförankring. 

   Beck menar också att kompletterande utbildningar för att ge arbetslösa återinträde till 

arbetsmarknaden riskerar att underminera förtroendet för utbildning eftersom detta inte 

förändrar grundproblemet, nämligen bristen på arbete. 

  

3.3 Tillit  

Giddens (2001) menar att moderniteten försvagar de traditionella skyddsnät som fanns i det 

lilla samhället och ersätter dem med mer opersonliga organisationer. Detta gör att individen 

saknar det stöd och den känsla av trygghet som den traditionella miljön erbjöd.  

   Det moderna samhällets reflexivitet kännetecknas istället av individens tillit till abstrakta 

system vilket ger en ontologisk trygghet tillbaka till individen, men utestänger från den 

intimitet som skapar ett mer omfattande psykologiskt skydd. Förloras denna tillit kan misstro 

uppstå både mot personer och abstrakta system och leder i förlängningen till existentiell 

ångest (Giddens, 1996). 

 

 

3.4 Definition av situationen 

Symboliska interaktionister menar, enligt Charon (2001), att handlingar består av en ström 

beslutsfattande som pågår hela tiden utanför eller inuti oss. Alla handlingar har ett mål, ett 

socialt objekt och kräver att man fattar ett beslut. Orsaken till en handling förklaras av en 

symbolisk interaktionist med att individen fattar ett beslut i ett visst givet ögonblick som 

orsakas av individens definition av situationen. Denna definition påverkas i sin tur av 

interaktion med självet och interaktion med andra. På detta sätt menar symboliska 

interaktionister att handlingar inte styrs av vårt förflutna utan genom vår definition av 

situationen, men de säger också att alla handlingar är en del av en ström av handlingar som är 
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påverkade av många beslut som vi har fattat tidigare. Förfluten tid spelar därför ändå en roll i 

våra beslut eftersom vår definition av nuet är påverkat av tidigare händelser.  

   Motiv som man tidigare försökt orsaksförklara handlingar med, menar Charon, är bara ett 

förenklat sätt att försöka skapa ömsesidig förståelse för varandras handlingar. Symboliska 

interaktionister säger att känslor, motiv, dåtid, framtid, signifikanta andra, referensgrupper, 

kunskap, symboler och självet är sociala objekt som vägleder oss till att definiera situationer 

så att vi kan styra de handlingar vi väljer för att uppnå våra mål. 

 

 

3.5 Marginalisering 

Lars Svedberg (1995) definierar i sin bok Marginalitet begreppet marginalmänniska som 

någon som står vid sidan av samhället i en undanskymd position t.ex. någon som är arbetslös. 

Svedberg hänvisar till Merton (1961, i Svedberg 1995) när han beskriver den marginaliserade 

människan som en person som lämnat en grupptillhörighet och gjort sig av med denna grupps 

normer och värderingar och sedan söker sig till en annan grupp där han/hon inte blir 

accepterad. Detta leder, enligt Svedberg (1995, s. 24) till att individen kan drabbas av 

marginalsymptom som dubbel självuppfattning, ambivalens mot det ”gamla” och det ”nya” 

livet, ökad sårbarhet, tendens att isolera sig samt en tendens att söka sig till människor i 

samma situation. 

 

3.6 Social utslagning 

Thomas Kieselbach (2003) presenterar i artikeln “Long-term unemployment among young 

people: The risk of social exclusion” i  tidskriften American Journal of Community 

Psychology den EU-stödda undersökningen “Youth Unemployment and Social Exclusion: 

Objective Dimensions, Subjective Experience and Innovative Institutional Responses in Six 

European Countries” (YOUSEDER). I denna artikel refererar Kieselbach till Kronauer (1998, 

i Kieselbach 2003) och de sex olika typer av uteslutning som hotar att leda till social 

utslagning. De är:  

1. Uteslutning från arbetsmarknaden – personer utan yrkesutbildning riskerar att inte 

komma in på arbetsmarknaden, vilket leder till en känsla av att inte ha något värde för 

arbetsmarknaden. 

2. Ekonomisk uteslutning – avsaknad av inkomst leder till beroende av välfärdstatens 

bidragssystem. 
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3. Institutionell uteslutning – detta innebär att personer utan egen inkomst sällan kan 

vända sig till banker eller försäkringsbolag för att reducera osäkerheter i livet. De är i 

stället hänvisade till statliga institutioner, vilket kan leda till en känsla av beroende, 

skam eller passivitet. 

4. Social isolering – man förlorar delar av sitt nätverk och tappar sociala kontakter. 

5. Kulturell uteslutning – svårigheten för en arbetslös att leva på ett socialt accepterat sätt 

leder till stigmatisering från omgivningen (konsumtionsmönster, dygnsrytm etc.).  

6. Rumslig uteslutning – personer med begränsade tillgångar tvingas ofta att bosätta sig i 

områden med sämre tillgång till infrastruktur (busslinjer, affärer, teatrar etc.). 

 

Undersökningens slutsatser är att arbetslöshet hotar ungas integration i samhället. De 

viktigaste sårbarhetsfaktorerna är låg utbildning, låg aktivitet i arbetssökandet, svag ekonomi 

och dåligt institutionellt stöd. Den viktigaste stärkande faktorn är enligt Kieselbach socialt 

stöd. 

   Kieselbach framhåller den svenska ungdomsgarantin som innebär att den unge ska 

garanteras en sysselsättning efter max 100 dagars arbetslöshet som ett gott exempel på hur 

man kan reducera risken för social utslagning. Kieselbach menar också att man kan lindra 

individens psykosociala påfrestning genom att man förutom att erbjuda individen utbildning 

också ökar samhällets stöd i övergången från arbetslöshet till en anställning med stöd till 

lärlings- och praktikantplatser. 

 

3.7 Socialt stöd 

Efter det att John Cassel 1976 gjort en analys som påvisade ett samband mellan sociala 

omgivningsfaktorer och individens motståndskraft, satte forskning inom området socialt stöd 

igång (Allebeck m.fl., 1998). Det finns enligt Allebeck m.fl. två teoretiska grundmodeller för 

hur sociala relationer kan skydda vid påfrestningar. De är buffertmodellen och direktmodellen. 

Långvarig stress leder till sjukdom eller förstadier till sjukdom, många faktorer samverkar, 

vissa påskyndar och vissa fördröjer processen. Buffertteorin skulle kunna förklara hur sociala 

relationer kan göra att vissa individer kan motstå stress bättre än andra. Denna buffertverkan 

kan gå till på olika sätt. Ett sätt är att goda sociala relationer gör att hotfulla situationer blir  

”utspädda” om man vet att man har tillgång till emotionellt stöd av ett socialt nätverk.  Ett 

socialt nätverk kan också gripa in och hjälpa till i en hotfull situation med både goda råd och 

handling. Direktmodellen innebär enligt Allebeck m.fl. att vi får ”feedback” som hjälper oss 

med vår identitet och gör att vi kan anpassa oss till de roller som vi förväntas ha. Detta gör 
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tillvaron förutsägbar och trygg. Man tror även att avsaknaden av sociala relationer är så 

stressande i sig att detta kan leda till sjukdom.  

 

3.8 Stereotyper, ingrupp utgrupp 

Stereotyper är förenklade mentala bilder av olika kategorier av människor och innehåller 

vanligtvis, men inte alltid, fördomar om dessa kategorier. Individer använder sig av 

stereotyper för att göra kognitiva strukturer av sin sociala omgivning och för att vidmakthålla 

sina värderingar. Dessa individuella stereotyper övergår till att bli sociala stereotyper när de 

delas av stora grupper i samhället. Gränserna för vilka som betraktas som ingrupp och 

utgrupp bestäms av de traditioner, gruppintressen och sociala differentieringar som är 

gemensamma i gruppen som helhet. Sociala stereotyper konstrueras därför av den information 

som finns tillgänglig i den sociala kontexten (Tajfel, 1981 s. 158). 

   Sociologen Bauman (1992) beskriver hur man genom interaktion och kommunikation med 

andra människor delar sina kunskaper med varandra i hopp om att nå enighet (s. 50). Bauman 

säger också att ju större det sociala avståndet är mellan människor, desto mer representeras 

dessa människor som exempel på en kategori (gammal, rik, etc.) och vår uppfattning om och 

reaktion på denna människa blir generaliserad och stereotyp (s. 51). Bauman menar också att 

vår förmåga att känna empati och deltagande i andra människors tillvaro och vår förmåga att 

förstå att de har samma känslor av glädje och sorg som vi, s.k. mental och moralisk närhet, 

avtar med det avstånd vi upplever att de har till oss (s. 52).  

  Bauman har också formulerat en teori om ingrupp och utgrupp, där ingruppen är den grupp 

som jag tillhör och utgruppen är en imaginär motsats till min egen grupp. Ingruppens mål och 

agerande känner jag till och denna kunskap gör mig trygg, medan utgruppens förhållningssätt 

är okänt och oförutsägbart och upplevs av mig som ett hot. Detta antagonistiska förhållande 

mellan ingrupp och utgrupp stärker ”vi känslan” i ingruppen (s.55). Denna antagonism 

förstärks av fördomar, som innebär att man vägrar att acceptera att utgruppen har några som 

helst positiva egenskaper (s. 66).  

   Bauman refererar till sociologen Georg Simmel när han beskriver hur det urbana livets 

överflöd av intryck, av empati- och tankeekonomiska skäl tvingar människor att hantera 

vanliga begrepp i form av kategorier. Denna ekonomi minskar förmågan till medkännande 

och hjälpsamhet och gör att vi inte känner någon moralisk skyldighet att hjälpa och stötta 

människor i vår omgivning (s. 87).   
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3.9 Stress 

Frankenhaeuser (1997) berättar om hur Richard S. Lazarus betonade samspelet mellan 

människan och miljön. Lazarus menade att individens reaktion på en stressor beror på den 

psykosociala miljön och på hur individen tolkar denna, d v s olika personer kan tolka en viss 

situations innebörd på skilda sätt. 

 

Människans hjärna arbetar bäst när den utsätts för lagom mycket intryck, säger 

Frankenhaeuser (1997). Vid understimulans lider hjärnan av näringsbrist och när hjärnan får 

för mycket stimulans är det svårt att sortera och samordna olika budskap (a.a.). Petersson 

(1998) ansluter till Frankenhaeusers resonemang genom att lägga till Seligmans (1976, i 

Petersson, 1998) teori om inlärd hjälplöshet. Inlärd hjälplöshet innebär en okontrollerbarhet 

mellan individens handlingar och händelser, t e x hur många jobb en person än söker får 

denne inget. Detta leder till tron att händelser är opåverkbara. Detta framkallar passivitet 

(a.a.). Om någon lider brist på information eller stimulans, finns det heller ingen information 

att kontrollera och om någon får för mycket information är det svårt att urskilja och sortera 

budskapet. Detta skapar enligt Seligman(1976, i Petersson 1998) inlärd hjälplöshet och 

depression.  

   Aronsson (1985) redogör för försök som utfördes av John Condry 1976, där han undersökte 

valmöjligheter under förutsättningen information / icke-information. Han fann då att 

försökspersonerna inte ansträngde sig och kände sig missnöjda i en situation där de hade att 

göra ett val om de samtidigt saknade relevant kunskap. Condry (1976, i Aronsson 1985) säger 

att, om man ger en person en valmöjlighet samtidigt som personen saknar nödvändig 

kunskap, gör detta ett meningsfullt val omöjligt. Detta kan upplevas mer negativt än om 

valmöjligheten saknades. Aronson tolkar denna situation som att, om nödvändig kunskap 

saknas när man är tvungen att fatta ett beslut kan det upplevas som ett hot mot sin självkänsla 

(a.a.).  

 

Allebeck m fl (1998, s. 90) presenterar Karaseks ”krav – kontrollmodell” som säger att 

mentala påfrestningar bara leder till sjukdom om man har ett lågt beslutsutrymme. Höga krav 

kan vara utvecklande om man samtidigt har ett stort handlingsutrymme (fig.1)  
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Stort utrymme  
för egna beslut 
och utveckling 
 
 

              Avspänt            AKTIVT 
 Små            Stora 
 krav            krav 
  
              Passivt              SPÄNT 
 
 
  Litet utrymme 
  för egna beslut 
  och utveckling 
 
 Fig. 1 efter Karasek i Allebeck m fl (1998) 
 

3.10 Bemötande 

Bauman (1992) introducerar begreppet målförskjutning, vilket innebär att organisationer där 

man ständigt står under en stark press att fatta beslut och handla, kan man genom att 

organisationen påverkas av yttre störningar, i självbevarelsedrift, också komma att uppfatta 

sina egna mål som en störning. 

 

 
4 Metod  
   Jag har valt en kvalitativ undersökningsmetod för att på så sätt komma åt den av individer 

konstruerade verkligheten, som består av många olika subjektiva verkligheter, som inte kan 

mätas i kvantitativa termer (Gilbert, 2001, s. 33). Detta har jag gjort genom att göra 

djupintervjuer med sex ungdomar, för att sedan genom hermeneutisk metod undersöka och 

tolka dessa personers syn på och erfarenheter av arbetslöshet och de insatser som samhället 

gör för att hjälpa dem in i arbete eller studier. Jag har försökt se samspelet mellan dessa 

individers erfarenheter och den miljö de vistas i (Starrin m fl., 1994, s. 77). Detta har skett i 

en period av dessa individers liv som domineras av utvecklingen från barn till vuxen. Jag har 

på detta sätt önskat utöka min kunskap om deras livssituation och därigenom försökt 

identifiera de processer och strukturer som kan vara i vägen för eller ge stöd åt deras strävan 

att utvecklas till självständiga individer i det senmoderna samhället. 
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4.1 Urval  

Jag har gjort ett målinriktat urval som rekommenderas av Chein (1981, refererad i Merriam, 

1994) och Hammersley & Atkinson (2003). Detta urval gör man när man vill lära sig så 

mycket som möjligt om ett område och kan liknas vid när man kallar in experter med 

specialistkunskap. Jag har valt att intervjua sex ungdomar, fyra män och två kvinnor. Min 

önskan hade varit att istället kunna intervjua tre män och tre kvinnor för att få en jämnare 

könsfördelning (mer om detta under rubriken procedur).  

   Jag är just fyllda 50 år och förälder till fyra barn i åldrarna 18 – 26 år vilka alla har olika 

erfarenheter av att söka arbete och kortare eller längre perioder av arbetslöshet. Mina barn har 

även vänner som under perioder varit arbetslösa. Detta förhållande hade kunnat ge mig 

möjlighet att göra ett urval för intervjuer bland ungdomar som jag delvis redan kände. För att 

minska risken för den intervjuarbias som innebär att respondenterna påverkas av sina 

föreställningar om intervjuarens åsikter valde jag att istället intervjua ungdomar jag tidigare 

aldrig hade träffat. Jag bestämde mig därför för att intervjua ett antal ungdomar som var 

inskrivna på ungdomsgarantin, eftersom detta innebar att de då skulle ha relativt stora 

erfarenheter av arbetslöshet och också erfarenheter av samhällets insatser eftersom 

förutsättningen för de flesta som är inskrivna på ungdomsgarantin är att de först har varit 

arbetslösa i 100 dagar.  

 

4.2 Intervjuguide.  

För att öka kunskapen om området och för att inte styra respondenterna med alltför 

förutbestämda frågor valde jag ostrukturerad intervjuform, som Lofland (1971, i Gilbert, 

2001, s. 125) rekommenderar.  

   I mina förberedelser för min undersökning stötte jag på Verica Stojanovics (1998) 

licentiatavhandling Att leva sitt liv som arbetslös… hon redovisar den intervjuguide som hon 

har använt och den har till stor del utgjort inspiration för min egen. Guiden tar upp frågor 

kring ungdomarnas situation idag, hur de värderar arbete, hur de mår, hur de ser på framtiden 

etc. (se bilaga 1). Jag har försökt att följa informanternas svar med följdfrågor för att få så 

uttömmande svar som möjligt. 

 

4.3 Procedur. 

    Jag startade min undersökning genom att, med hjälp av en vän, ta kontakt med en 

tjänsteman på ungdomsgarantin i Uppsala för att få en intervju som bakgrundsinformation. 

Efter intervjun erbjöd hon mig att besöka och presentera min undersökning för en grupp 
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ungdomar som i ungdomsgarantins regi gick en kurs i hur man använder den internetbaserade 

jobb-sökar-motorn uppjobb.se.  

   Jag förklarade för ungdomarna vad undersökningen gick ut på och betonade vikten av att få 

ta del av deras syn på hur arbetslösheten upplevs, eftersom det är de själva som är de verkliga 

experterna, samt hur intervjuerna skulle gå till och att det var frivilligt att delta. Vid den första 

träffen var det många som anmälde sitt intresse, men några kunde inte boka tid för en intervju 

för att de just då inte visste när de skulle vara lediga. För att betona frivilligheten gav jag dem 

mitt telefonnummer så att de själva kulle kunna ta kontakt med mig när de var redo. Detta 

visade sig vara ett misstag, ingen av dem tog kontakt med mig. Deras intresse för att bli 

intervjuade av mig var naturligtvis mindre än det omvända. Jag hade dock redan avtalat tid 

med två flickor för intervjuer. Närvarande på denna kurs var också en tjänsteman som arbetar 

med arbetslösa ungdomar på arbetsförmedlingen i Uppsala. Jag avtalade en tid med henne för 

en intervju för att lära mig mer om hur arbetsförmedlingen arbetar. Arbetsförmedlaren erbjöd 

mig också att komma till en träff med arbetslösa ungdomar på arbetsförmedlingen.  

    Det krävdes sammanlagt två presentationer av min undersökning för ungdomar på 

ungdomsgarantin och en på arbetsförmedlingen innan jag hade fått ihop sex ungdomar att 

intervjua, två kvinnor och fyra män. Kanske hade det varit lättare att väcka ungdomarnas 

intresse om jag varit yngre, eller lättare att nå kvinnor om jag själv varit kvinna. Jag kan förstå 

att det finns ett visst motstånd hos en kvinna i 20-års åldern att bestämma tid för en intervju 

med en okänd man som är 50 år. 

   Intervjuerna ägde rum på följande ställen, tre av ungdomarna intervjuades på min 

arbetsplats efter det att jag hämtat dem på överenskomna platser och också skjutsat tillbaka 

dem, två av ungdomarna intervjuades i en lokal i anslutning till ungdomsgarantin och en 

person intervjuades i en gemensamhets lokal i anslutning till dennes boende.    

   Efter att ha funderat på hur undersökningen etiskt skulle kunna säkerställas enligt de råd 

som Bulmer (2001, i Gilbert, 2001, s. 48-49) ger med avseende på möjligheten att ångra sitt 

deltagande och garantin för anonymitet, beslutade jag att gå tillväga på följande sätt. Jag 

berättade för dem att intervjuerna skulle spelas in på band och att de om de tyckte att de hade 

avslöjat saker som de inte ville stå för eller av någon annan anledning ville avbryta intervjun 

hade rätt att när som helst avbryta den och ta med sig bandet. Jag berättade också att det bara 

är jag som har tillgång till banden och att när jag sedan ska använda informationen från 

banden inte kommer att avslöja vem som har sagt vad, utan i stället använda fingerade namn 

och om nödvändigt maskera den information som kan var avslöjande för vem som lämnat 

den.   
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   Efter intervjuerna gjorde jag, som Hammersley & Atkinson (2003) påpekar vikten av, 

anteckningar om olika intryck under intervjuernas gång för att på ett bättre sätt kunnat värdera 

den information som informanten har förmedlat. Har informanten verkat avspänd, ivrig att 

berätta, reserverad eller inträffade det något annat som kan ha påverkat intervjun? 

   Trots stor skillnad i ålder mellan intervjuare och informanter tyckte jag att 

intervjusituationerna präglades av förtroende. Jag har tänkt på  att inte värdera eller ifrågasätta 

det informanten säger för att minska risken för att jag som intervjuare inte ska uppfattas som 

en orolig eller fördömande förälder. Det har också varit viktigt för mig, så som Merriam 

(1994) påpekar, att göra mig medveten om mina egna fördomar mot arbetslösa ungdomar. 

 

4.4 Databehandling. 

Intervjuerna, som varade mellan 45 och 75 minuter skrevs ut ordagrant för att jag inte skulle 

gå miste om någon information vars betydelse kunde framträda i ett senare skede av 

analyserna (Gilbert, 2001, s. 135). Utskrifterna sparades som textfil som jag sedan bearbetade 

i dataprogrammet Open code. Programmet var till hjälp när det gällde att hålla isär, jämföra 

och granska de olika kategorier som framträdde. Det visade sig att de teman som står som 

kapitelrubriker i resultatdelen var de som framträdde tydligast. De flesta av dem var de jag 

hade koncentrerat intervjuerna (samtalen) omkring.  

   Jag har försökt i analysen av materialet att fästa den största vikt vid de utsagor som jag 

uppfattar komma spontant och med engagemang från respondenten, så som Merton och 

Kendall (1946, refererade i Gilbert, 2001, s. 139) rekommenderar. 

 
5 Resultat 
Först följer en kort presentation av de intervjuade. 

5.1 De intervjuade. 

Miriam är 22 år och år och efter några vikariat som lärare under en kortare tid är hon arbetslös 

sedan två. Miriam menar att orsaken till att hon är arbetslös kan finnas i de svåra magbesvär 

som hon hade under de sista åren i gymnasiet vilka hon inte fick någon medicinsk hjälp med i 

Sverige utan först när hon under en period bodde i ett annat land. När Miriam fått ett jobb vill 

hon studera vidare, men hon vill inte ta något studielån eftersom hon är rädd för att hamna i 

skuld. Miriam har invandrarbakgrund och hon kommer från en familj där både mamma och 

pappa alltid har haft arbete. Miriam ser på sig själv som familjens svarta får eftersom hon 

ännu inte har fått något arbete och måste leva på bidrag. 
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Lars som är 20 år gammal hoppade av gymnasieskolan för sju månader sedan när han skulle 

gå om det sista året. Lars som lider av dyslexi har haft svårt att trivas i skolan och har de 

senaste åren längtat efter att få ett jobb eller någon praktikplats. Lars har redan haft en 

praktikplats. Han väntar på att få rycka in i lumpen om några månader, vilket han ser fram 

emot och han tycker att tiden i ungdomsgarantin kan ge honom bra möjligheter att få pröva på 

olika yrkesområden genom att praktisera. 

 

Gabriel är 21 år och slutade gymnasiet för ett och ett halvt år sedan. Gabriel har sedan dess 

haft ett antal kortare anställningar emellan vilka han har varit arbetslös kortare tider. Idag har 

Gabriel en praktikplats efter en arbetslöshet på cirka en månad. Gabriel har under denna tid 

varit sammanboende med sin flickvän på en annan ort, där han försörjde sig på olika vikariat. 

När förhållandet upphörde flyttade han hem till sina föräldrar och började söka jobb, fick 

några vikariat för att sedan bli arbetslös innan han fick en praktikplats. Gabriels föräldrar har 

under hans uppväxt hela tiden haft arbete, men Gabriels far är numer sjukpensionär efter att 

ha ådragit sig skador genom arbetet. Gabriel tänker att han ska börja studera om några år och 

funderar just nu på om han ska välja en mer praktisk eller en akademisk yrkesutbildning. 

 

Stina är 21 år och har varit arbetslös i elva månader. Stina gick ut gymnasiet för två år sedan 

och gick därefter en påbyggnadsutbildning under ett år på en annan ort. Stina som mått 

psykiskt dåligt under den senare delen av sin skolgång började söka arbete när hon flyttat 

tillbaka till Uppsala, men var ganska nöjd med att inte få något jobb med detsamma eftersom 

hon var i behov av vila efter en jobbig tid i skolan. Stinas föräldrar är båda högskoleutbildade. 

Stina själv har inga planer på att läsa vidare just nu utan vill i stället ha ett jobb så att hon kan 

försörja sig och betala de skulder hon drog på sig under sin första period som arbetssökande. 

 

Marcus är 22 år gammal och har varit arbetslös i åtta månader. Marcus gick ut gymnasiet för 

två år sedan. Marcus var ett år äldre än sina klasskamrater eftersom han gjorde uppehåll och 

arbetade ett år mellan grundskolan och gymnasiet. Marcus fick också arbete efter gymnasiet 

och arbetade i tolv månader innan han blev arbetslös.    

   Marcus har tidigare bott i en egen lägenhet, men har inte längre råd så han bor sedan en tid 

hemma hos sina föräldrar igen. Marcus föräldrar har båda arbete, men hans pappa har bytt 

arbete flera gånger och har däremellan haft perioder av arbetslöshet.    

   I höst vill Marcus läsa upp sina gymnasiebetyg för att sedan kunna studera på högskolan.  
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Simon är 23 år och har varit arbetslös i fem månader. Simon flyttade till Sverige från ett 

nordiskt grannland för åtta månader sedan för att bo tillsammans med sin flickvän som 

studerar i Uppsala. Simon arbetade först en kortare tid på ett telemarketingbolag där han inte 

trivdes alls. Simon har gått på en konstskola och har också en utbildning som motsvarar 

svensk gymnasieekonom. 

   Simon är uppvuxen med en ensamstående yrkesarbetande mor som inte har någon 

högskoleutbildning. Simon har också spenderat mycket tid under sin uppväxt med äldre 

släktingar som bor på landsbygden. 

   Simon vill i framtiden arbeta med grafisk design och tänker sig en utbildning på t.ex. 

konstfack. Han vill helst arbeta inom kultursektorn trots att han vet att den inte är särskilt 

välavlönad och att det är svårt att få jobb där. 

 

   De intervjuade representerar olika bakgrunder och erfarenheter och deras antal är så få att 

jag inte kommer att dela in dem i olika kategorier utan jag kommer att låta vara och en 

representera sig själva. 

 
5.2 Skolan 

De intervjuade som är mellan 20 och 23 år gamla har alla slutat gymnasieskolan under de 

senaste åren. Det är bara Miriam som har gått ett gymnasieprogram som är helt inriktat på 

högskolestudier. De andra har gått gymnasieprogram som har haft en mer yrkesinriktad profil 

och de hade tänkt sig att det skulle kunna leda till ett arbete efter skolans slut, men att de 

också en dag skulle kunna studera vidare om de skulle vilja det.  

   För flera av de intervjuade har de sista åren i gymnasiet varit en jobbig tid. De båda 

flickorna Miriam och Stina har mått mycket dåligt under slutet av skoltiden. Miriam har haft 

svåra magbesvär och Stina har mått psykiskt dåligt, båda har efter skolan fått lov att söka 

hjälp för sina besvär och mår just nu mycket bättre. Stina tycker att arbetslösheten gjorde 

henne gott inledningsvis och att hon då fick mer tid för sig själv vilket hon inte haft under den 

sista tiden i gymnasieskolan. 
Jag har alltid varit väldigt, väldigt stressad under gymnasietiden och när jag har pluggat och jag 
har inte haft tid med någonting och det har sett ut som kaos hemma och jag har börjat hålla på 
lite med sånt där och att… om man säger ta tag i ens liv, bara det att jag går hos en psykolog och 
sådär. Bara att jag har orkat komma iväg på det som man har känt att man kanske inte riktigt haft 
tid med, även om man har haft all tid i världen så upplever man inte det själv, inte förrän nu har 
jag kunnat njuta av att vara ledig. 
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   Lars som lider av dyslexi har känt stor press på sig att klara sista året och han har även 

försökt att gå om ett år, men känt att det just nu inte var någon idé och istället försökt komma 

ut och jobba ett tag.  

   Gabriel blev utsatt för mobbning under högstadietiden och drabbades av depression som 

han bara för något år sedan kommit ut ur efter det att han fått hjälp och han mår numera 

ganska bra.  

   Gabriel, Lars och Marcus hade alla valt program som de trodde eller förespeglades skulle 

kunna leda till ett yrke och att de skulle kunna få anställning direkt efter gymnasiet. De 

förstod dock under utbildningens gång att detta kanske inte skulle uppfyllas eftersom de 

märkte att man planerade att lägga ner dessa program och att andra som slutade året eller åren 

före dem inte fick några jobb.  

   I intervjun med Gabriel utspelas följande: 
I: Vad hade du för förhoppningar att den här utbildningen skulle leda till? 
G: Vad man kunde bli efteråt? 
I: Ja, tänkte du att du skulle bli nånting eller att det skulle vara en början på en längre studie..? 
G: Grejen var väl det att som för så många andra när man går nian att man har ju inte ett hum alls om vad 
tusan man vill göra, jag tror att det är väldigt få som har det och… men som sagt datorer började dyka 
upp, på det viset, det blir ju ganska roligt, så var det ju som att man kunde kanske jobba som datatekniker, 
bara lära sig för skoj skull, man tyckte att nån hade sagt att man skulle ha användning för det, det skulle 
minsann bli så stort. 
I: Trodde du att du direkt efter gymnasiet skulle kunna få ett jobb i branschen? 
G: Ja dom sa det till mig innan jag trodde det, men jag betvivlade att man skulle kunna få det på den 
utbildningen.  
I: Var det någon av dina kamrater som gick samma program som du som fick jobb? 
G: Njaa, fast inte inom data, det vart till Swedish Meat och såna saker, jag vet ingen som fick ett data 
jobb. Grejen var ju att många som gick den där linjen då dom hade hållit på mycket innan med allt 
möjligt, så att om dom nu fick ett jobb så tror jag inte att det var på grund av linjen dom valde för den var 
väldigt bristande, fruktansvärd för den skulle läggas ner ett år efter vi började… gick där. Det kom en 
årskull till sen lade dom ner och flyttade hela linjen, så att det var ganska… dom engagerade sig inte så 
mycket. Dom var väldigt slappa när det gällde oss. 

 
   Nästan ingen av de intervjuade har haft de betyg som de behöver för att utbilda sig vidare 

och flera har inte heller vetat vad de ska utbilda sig till. Alternativet har då varit att arbeta 

under en kortare eller längre period för att känna sig för hur de vill att deras framtid ska se ut. 

Alla de intervjuade är införstådda med att det inte räcker med en gymnasieutbildning utan att 

de någon gång måste läsa vidare för att framtiden ska gestalta sig som de har tänkt sig. 

 

Analys och teoretisk anknytning  
Skolan är ett expertsystem som ska hjälpa ungdomar in i yrkes- och vuxenliv. Ett 

expertsystem som alla de intervjuade har bristande tillit till, vilket ökar risken för existentiell 

ångest och minskar deras tilltro till andra expertsystem enligt Giddens (1996). 
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   De yrkesförberedande gymnasieprogrammen som fyra av de intervjuade har gått, vilka 

förespeglades dem ge bra möjligheter till ett arbete efter gymnasietiden men inte gjorde det, 

riskerar att underminera deras förtroende för utbildningsväsendet på det sätt som Beck (2000) 

beskriver har skett i Västtyskland. 

 

   Identiteten utvecklas i samspelet med andra i den omgivning där man vistas, enligt Charon 

(2001), vilket innebär att skoltiden har ett stort inflytande över hur individen kommer att se på 

sig själv. Flera av de intervjuade hår mått både fysiskt och psykiskt dåligt under skoltiden. 

Skolan verkar dessutom ha en hopplös uppgift att hjälpa de unga att formulera sina livsmål 

och bli den han/hon är i vår tidsålder som, enligt Bauman (2002), präglas av ständig 

förändring och därför är förutbestämd att ge fel signaler om arbetsmarknadens förväntningar 

på kunskaper hos de unga.  

 
5.3 Arbetsförmedlingen och ungdomsgarantin 

De intervjuade har alla olika erfarenheter av mötet med arbetsförmedlingen, så jag redovisar 

här några av deras olika upplevelser var för sig. 

 

    Lars behövde inte vänta i 100 dagar innan de kom in i ungdomsgarantin för att han har 

dyslexi, så han har bara en kortare tids erfarenhet av arbetsförmedlingen. Lars har fått 

information från arbetsförmedlingen att man skulle ha ställt högre krav på honom att söka alla 

tänkbara lediga jobb om han hade varit lite äldre men att han nu i sin specifika situation, d.v.s. 

dyslexi, oavslutat gymnasium och att han snart ska rycka in i lumpen, kan få lite tid på sig att 

pröva olika yrkesområden genom att praktisera genom ungdomsgarantins försorg. 

 

   Gabriels första kontakt med arbetsförmedlingen var på en annan ort utanför Uppsala. Där 

blev han inskriven och där kom han också i kontakt med ett bemanningsföretag som gav 

honom arbete. Gabriel tycker att han fick ett bra bemötande på den aktuella 

arbetsförmedlingen. Han fick under sin tid som arbetslös komma dit en gång per månad för att 

rapportera och följa upp målen i sin handlingsplan. Han fick också tips om för honom 

lämpliga jobb att söka hemskickade till sig. Under en annan period av arbetslöshet på samma 

ort fick Gabriel en ny handläggare som han träffade en gång i veckan i något som Gabriel 

beskriver som ”terapigrupper” där man satt ner och talade om sina upplevelser och känslor 

kopplade till arbetslöshet och arbetssökande. Dessa träffar tyckte Gabriel att han fick mycket 

stöd av. 
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   När Gabriel flyttade tillbaka till Uppsala fick han den praktikplats han har nu genom 

kontakter och han hann därför aldrig se om arbetsförmedlingen i Uppsala arbetade på något 

annat sätt än den arbetsförmedling han först var inskriven vid. Av de 6-7 olika jobb som 

Gabriel haft sedan han slutat skolan har han fått två genom privata kontakter och resten 

genom den information som han hämtat via internet på arbetsförmedlingens jobb-sökar-

motor.  

 

   Stinas första möte med arbetsförmedlingen upplevde hon inte så positivt. Först fick hon lov 

att vänta flera timmar på att få träffa en handledare, som hon tyckte bara intresserade sig för 

att ett visst formulär skulle vara korrekt ifyllt. Handledaren insisterade också på att Stina 

skulle undersöka vilka olika vidareutbildningar som fanns, trots att hon påpekade att hon var 

mycket trött på skolan. 
Första mannen jag träffade han var mest så där att: Varför har du inte fyllt i det här och varför har du inte 
fyllt i det här och jag förstod inte riktigt vad det var jag skulle fylla i och det var allmänt krångligt och han 
frågade om jag ville börja plugga och jag sa att: Nej jag vill inte börja plugga, men han satte ändå upp på 
mitt ”som jag skulle göra till nästa gång” att jag skulle gå och titta på infoteket där och kolla upp olika 
utbildningar. Vilket jag kände var helt meningslöst. Jag hade ju själv sagt att jag vill inte plugga, men då 
var det ju bara: Kom tillbaka om två månader eller tre månader och det tyckte jag var ”fine” liksom för 
jag ville ju inte. Sen nästa gång då bara man åkte dit och så sa man hej, hej och så gick man därifrån. Och 
sedan tredje gången, då var det ungefär samma sak.. 

 

   Stina påpekade själv på arbetsförmedlingen att hon ville komma till ungdomsgarantin i 

januari 2004 efter att ha varit arbetslös i sju månader. Då fick hon förklaringen att anslagen i 

slutet av 2003 hade tagit slut, så att det var därför hon inte hade blivit kallad efter 100 dagar 

vilket hade varit det normala. Stina tycker ändå att arbetsförmedlingen gör en hel del för 

arbetslösa, men att det krävs ett stort engagemang från den arbetssökande själv. Tyvärr tycker 

Stina att hon har mött många arbetssökande särskilt på ungdomsgarantin som inte visar något 

intresse av att göra någonting själva. 

 

   Marcus tycker, förutom att han fick papper för att söka ekonomiskt stöd från alfakassan när 

han blev arbetslös, att han inte har fått så mycket hjälp av arbetsförmedlingen. Han upplever 

att man bara kan få hjälp därifrån om man har utbildning och erfarenhet. Marcus har genom 

att läsa tidningar blivit medveten om att arbetsförmedlingen har dåligt med ekonomiska 

resurser och han tror att detta förklarar att man vid ett av hans återbesök sa att han inte 

behöver komma personligen vid nästa återbesök om han inte absolut själv vill, utan att han 

kan ringa istället. 
Det står i tidningen att dom inte har så mycket pengar. När jag kom dit på återbesök senast, då frågade 
dom om nästa återbesök, då kan du bara få ringa om du vill och säga så här: att jag fortfarande är 
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arbetslös, så att det verkar som att dom får mindre och mindre tid. Han sa att om du vill komma ner hit så 
får du självklart det, men vi frågar alla om dom kan ringa istället, då sparar dom lite tid där. Så det känns 
som att dom jobbar under press också, som alla andra nu för tiden. 

 

Simon tycker inte att han har fått så mycket hjälp från arbetsförmedlingen, förrän han fick den 

arbetssökarkurs som han just har avslutat. Tidigare har han blivit beviljad att få arbetspraktik 

som skulle vara kostnadsfri för arbetsgivaren eftersom Simon inte är svensk medborgare. Han 

har trots detta inte själv lyckats skaffa någon praktikplats förrän nyligen då han fått hjälp av 

en handläggare på arbetsförmedlingen. 
… det kändes som att hennes jobb gick delvis ut på att skaffa arbete åt mig, eller att liksom hjälpa mig i 
min situation, det har jag faktisk inte känt från någon myndighet sen jag flyttade hit tidigare, så det var 
faktiskt positivt, jag hade inte väntat mig det heller då jag gick på den här kursen. Det var en sån här 
arbetssökarkurs, som man blev tvångskallad till. 

 

   Simon tror också att hans chanser att få ett jobb skulle vara större i hans hemland där han 

har fler personliga kontakter. 

 

Marcus tycker att man från arbetsförmedlingens sida är dåliga på att kontrollera vilka eller hur 

många jobb man söker. 

 

Miriam blev rekommenderad av en arbetsförmedlare att söka jobb som lokalvårdare eller 

restaurangbiträde. När hon sa att hon inte kunde det eftersom hon har eksem blev hon först 

inte trodd och arbetsförmedlaren sa att hon måste skaffa läkarintyg, när hon svarade att hon 

skulle göra det blev hon först hånfullt behandlad. 
Först när jag gick till arbetsförmedlingen då sa dom till mig att, men du kan väl ta lokalvårdare eller så 
kan du ta restaurangbiträde. Då sa jag att jag tänker inte jobba i restaurang. Då sa jag till henne att jag har 
eksem. Då sa hon att jag måste hämta ett läkarintyg. Då sa jag att jag kan väl göra det då. Då började hon 
skratta liksom, då påstod hon att jag ljög. Då visade jag henne att jag har ju eksem. Då sade hon förlåt jag 
ber om ursäkt… Vaddå bara för att andra har kommit och ljugit om det så behöver du inte anklaga… 
alla… 

 

Miriam känner störst krav från socialtjänsten på att hon ska redovisa vilka jobb hon söker. De 

kräver att hon ska söka cirka 10 jobb per månad och att hon då ska redovisa vem hon har talat 

med, när och vilken sysselsättningsgrad det sökta arbetet har. 

 

   De krav som Stina upplevde var de som tidigare nämnts, att hon skulle undersöka olika 

utbildningsalternativ trots att hon inte ville gå mer i skolan nu och att de undrade varför hon 

inte ville söka jobb utanför Uppsala. 
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Av de intervjuade är det Miriam, Lars, Stina och Marcus som har varit inskrivna i 

ungdomsgarantin. Av dessa är det bara Stina som inte är riktigt nöjd med ungdomsgarantin. 

Stina tycker att man inte har lyssnat på hennes egna önskemål.  

 

   Stina var passiv under tiden på arbetsförmedlingen och ville egentligen inte ha ett jobb. När 

hon efter ett tag behövde komma igång igen såg hon själv till att hon fick komma till 

ungdomsgarantin. Stina, vilket nämnts tidigare, skrevs in i ungdomsgarantin efter sju 

månader, när hon själv frågade efter det. Då hade hon själv redan ordnat en praktikplats. Att 

få komma ut och praktisera var nämligen hennes mål med ungdomsgarantin eftersom hon 

trodde att det var det man gjorde där. Under praktiktiden hade hon ingen kontakt med 

ungdomsgarantin men när praktiktiden var slut och hon fick kontakt med sin handledare igen 

fick hon reda på att man även kan gå olika kurser där. Stina började en kurs, men efter ett tag 

sa handledaren att hon skulle ut och praktisera igen och att hon inte skulle hinna avsluta sin 

kurs under den tid hon hade kvar på ungdomsgarantin. Det gjorde Stina mycket besviken att 

hon inte behandlades som den vuxna ansvarstagande person som hon vill bli betraktad som. 

   Stina tyckte ändå att ungdomsgarantin var bra eftersom hon då fick känslan av att det 

äntligen började hända någonting efter tiden på arbetsförmedlingen.  

 

   De andra tre är enbart positiva till ungdomsgarantin. De värdesätter det personliga mötet 

med en handläggare och dennes engagemang för att hjälpa dem att ordna praktikplats, kurser 

eller arbete.  

 

   Miriam, som är mycket engagerad och vill gå de flesta kurser som ungdomsgarantin kan 

erbjuda, känner sig sedd och bekräftad genom att handledaren berömmer henne för sitt aktiva 

engagemang. Ändå är Miriam känslig för att man inledningsvis även på ungdomsgarantin 

visade en attityd mot henne som gav henne känslan av att arbetslösa är mindre kompetenta. 
Det är samma sak när jag gick första gången på ungdomsgarantin, så var jag och träffade min 
handläggare, han är ganska snäll och han har hjälpt mig, men jag tycker att första gången när jag fick en 
tid. ”Glöm inte nu då, se till att komma, det är viktigt, glöm inte nu då.”    Men jag… alltså okej. Jag vet 
jag kan hålla reda på en tid. Jag kan komma i tid. Jag vet vad det innebär. Jag vet att detta är allvar. Jag 
kommer inte till er och säger att jag behöver hjälp om jag inte behöver det. Jag vill ha ett jobb. Ville jag 
ha ett svartjobb så skulle jag inte sitta här. Jag vill ha ett vitt jobb. Jag vill jobba precis som alla andra. Jag 
vill ha den möjligheten. Jag tycker att jag har rätt till det. 

 

   Lars har genom ungdomsgarantin varit på en praktikplats där han trivts bra och han tycker 

att han har fått hjälp av sin handledare med det som han har behövt hjälp med. Lars som 
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hoppade av gymnasieskolan är glad åt att det är enkelt att få tag på handledarna när han 

behöver vilket han tyckte var mycket svårare när han gick i skolan där han tyckte att han alla 

alltid var upptagna när han behövde hjälp. Lars kan genom sin dyslexi få sin tid på 

ungdomsgarantin förlängd med tre månader i taget i upp till tolv månader och då kan han vara 

kvar där till dess han rycker in i lumpen, vilket han tycker är bra. 

 

   Marcus har varit inskriven i ungdomsgarantin i fyra veckor och han är nöjd med det 

bemötande han fått. 
I: Efter arbetsförmedlingen så kom du i kontakt med ungdomsgarantin och vad hände då? 
Jo. Det här tar jag som positivt faktiskt ungdomsgarantin… det är nåt bra som dom har gjort. Nu får jag 
faktiskt hjälp, på arbetsförmedlingen där hade dom inte tid att hjälpa mig, där skulle dom bara avverka tio 
återbesök på en viss tid, dom satt där och var stressade och ställde några frågor som man skulle ställa och 
sedan iväg med dig. Han hade inte tid att hjälpa mig egentligen, men här, här känns det som att dom har 
lite mer tid, här får jag en handläggare. Den här handläggaren har inte så många utan han har några 
stycken personer som han har hand om, så det känns… Nu har jag gått här ungefär en månad snart… och 
jag tycker det är bra faktiskt, som nu jag får hjälp med att fylla i med lite täckning och CV och skriva 
personligt brev, han är ju professionell så då kan han titta på mitt brev och säga att du ska ändra lite så här 
och så där. Det kunde jag ju gå ner och be dom om på arbetsförmedlingen med fast här känns det… det 
känns som att dom har mer tid för mig här. Jag tror att det är så också… det är väldigt bra, det känns 
tryggt faktiskt. 

 

Någon praktikplats har Marcus ännu inte fått, men han har stora förhoppningar att snart få det 

och han tycker att ungdomsgarantins erbjudande till olika arbetstagare om att få en 

praktikplats under flera veckor utan kostnad är ett bra erbjudande och att detta borde ge 

Marcus en chans att få en praktikplats och sedan kanske ett arbete. 

 

   Uppjobb är ett webhotell, där man kan skriva och få personliga brev, skriva in meriter, göra 

sammanställningar som man skickar till olika arbetsgivare. Man får lära sig att använda 

uppjobb både på arbetsförmedlingen och i ungdomsgarantin. De jag har intervjuat har alla 

utom Peter fått lära sig hantera detta först när de börjat på ungdomsgarantin. Alla tycker att 

uppjobb är bra och att det underlättar mycket när man ska skicka in ansökningar och 

meritförteckningar. 

 

Analys och teoretisk anknytning 

Upplevelserna av arbetsförmedlingen och ungdomsgarantin varierar stort bland de 

intervjuade. Några tycker att de har blivit väl bemötta, medan andra är besvikna på vad 

arbetsförmedlingen har att erbjuda och på hur de blivit bemötta. 
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   Gabriel och Lars fick en positiv första kontakt med arbetsförmedlingen dels för att Gabriel 

lyckades få ett arbete genast och för att Lars fick direkt ta del av det stöd som 

ungdomsgarantin erbjuder. 

 

   De små förväntningar som Stina och Marcus upplever att arbetsförmedlingen visar 

inledningsvis på att de aktivt ska söka arbete stimulerar dem inte till den aktivitet som 

Kieselbach (2003) menar är så viktig för att förhindra social utslagning. 

 

   Man kan se arbetsförmedlingen och ungdomsgarantin som expertsystem för inslussning på 

arbetsmarknaden och vidare in i vuxenlivet, två av de expertsystem som Giddens (2002) 

menar att människor måste sätta sin tillit till i det moderna samhället i brist på mer personligt 

stöd. Arbetsförmedlingen har i Marcus fall inte resurser att följa upp hans ansträngningar på 

det sätt som han förväntade sig. Inte heller Miriam eller Stina fick det bemötande som de 

hoppats på. Förlusten av denna tillit kan enligt Giddens leda till misstro mot abstrakta system 

och existentiell ångest. Detta förhållande påvisar vikten av att expertsystemen fungerar så att 

de unga kan känna ontologisk trygghet och att inte deras tillit till de expertsystem som utgör 

samhället i stort rubbas så att de kan känna sig trygga i framtiden. 

  Ungdomsgarantin har med hjälp av de insatser som man erbjuder genast när någon blir 

inskriven mer motsvarat de ungas förväntningar och förhoppningar och ger de unga en större 

anledning att sätta sin tillit till ungdomsgarantin som ett expertsystem. 

   Det finns en konkurrens mellan tillit till expertsystem och personliga möten. Gabriel har fått 

två jobb tack vare personliga kontakter och Simon tror att hans chanser att få ett jobb skulle 

vara större i hans hemland där han har tillgång till personliga kontakter. 

 

   Ungdomsgarantin upplevs också av ungdomarna erbjuda ett mer personligt stöd och att 

handläggarna har mer tid med var och en.  

 

   Man kan se hur Stina tycker att man på ungdomsgarantin inte behandlar henne som en 

vuxen och lyssnar på hennes förslag och idéer, vilket kan vara ett exempel på avsaknaden av 

personlighet och intimitet i ett expertsystem. Detta förhållande kan utgöra en av de orsaker 

som förlänger det moratorium som Eriksson (1971) beskriver som en tid av 

rollexperimenterande i övergången mellan barndom och vuxenliv. En förlängning som 

innebär en risk när det gäller individens skapande av en sammanhängande identitet.   
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   Bristen på arbete och därav arbetsförmedlingens och ungdomsgarantins svårigheter att 

erbjuda de unga en anställning hindrar dem från att känna sig välkomna in i vuxenvärlden 

vilket Eriksson (a.a.) menar är nödvändigt för att få en positiv lösning på adolescensen.  

 

   Bemötandet från tjänstemännen/kvinnorna som ungdomarna får är hotat av de små 

ekonomiska och personella resurser som i synnerhet arbetsförmedlingen har. Detta kan leda 

till den målförskjutning som Bauman (1992) talar om, när han säger att pressade 

organisationer kan komma att uppfatta sina egna mål som en störning.  

 

   Ovanstående press kan också göra, så som Tajfel (1981) och Bauman (1992) talar om, att 

tjänstemän behandlar människor som stereotyper d.v.s. att man av empati- och 

tankeekonomiska skäl behandlar människor som representant från en kategori, vilket minskar 

förmågan till medkännande och hjälpsamhet. Miriam som är av invandrarbakgrund och 

inledningsvis blev behandlad av socialförvaltningen och ungdomsgarantin som om hon 

egentligen inte ville ha något arbete kan vara ett exempel på detta. 

 

   För många av de intervjuade fungerar ungdomsgarantin just så bra som Kieselbach (2003) 

menar att samhällets insatser ska göra för att minska risken för social utslagning. 

Ungdomsgarantin ses då som en form av socialt stöd skapad av samhället och ger, så som 

Allebeck m.fl. (1998) poängterar vikten av, tillgång till emotionellt stöd av ett socialt nätverk 

som kan hjälpa till att späda ut det hotfulla i att drabbas av arbetslöshet. 

 

   Den tankegång som döljer sig bakom den formulering tjänstemannen på ungdomsgarantin 

använder, när hon säger att ungdomarna själva ”äger problemet” och menar att man från 

ungdomsgarantin ska förse ungdomarna med den kontroll som erövrandet av de redskap som 

de behöver för att lösa det innebär, aktualiserar den individualisering som Beck (2000), 

Giddens (2002) och Bauman (2002) säger präglar det senmoderna samhället, där individen, 

enligt Beck, tenderar att se strukturella problem som orsakade av honom/henne själv. Detta 

kan upplevas som ett stort hot av ungdomar om de inte lyckas lösa sitt problem, vilket de som 

går tillbaka till arbetslöshet uppenbarligen inte gör. Bristen på erforderliga verktyg att 

handskas med sin utökade handlingsfrihet (att själv äga problemet) förstärker de negativa 

effekterna av den stress som arbetslösheten utgör (Condry, 1976, i Aronsson, 1985). 
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5.4 Varför arbeta? 

Miriam vill ha ett arbete för att först och främst kunna försörja sig själv. Miriam bor i en 

lägenhet tillsammans med en kamrat och hon får inget ekonomiskt stöd hemifrån. Hon känner 

sig misslyckad i jämförelse med sina föräldrar som aldrig har varit arbetslösa. Miriam vill 

också komma ifrån beroendet av socialtjänsten och arbetsförmedlingen, som hon tycker ser på 

arbetslösa ungdomar som om de inte var kompetenta eller att de har några andra fel.  
 

Jag har ett mål och jag kommer inte att ge upp i alla fall. Jag är envis, jag har tröttnat och jag orkar inte 
nåt mer. Jag har sagt till soc att jag orkar inte. Ni tror att det är roligt. Jag är inte som vissa andra… om 
dom flesta ungdomar tycker om att va på socialen, eller dom tycker om att sitta och… inte göra någonting 
eller sitta hemma och få pengar från er och inte göra någonting. Om dom tycker om att leva så får dom 
göra det, men jag är inte en sån. Jag kan inte sitta och bara låta tiden gå. Jag är inte en sån människa. Jag 
måste få nånting gjort på dagarna. 

 
   Miriam tänker också att hon, genom den ekonomiska trygghet ett arbete ger, som t.ex. att 

hon blir oberoende av myndigheter, ska läsa upp sina gymnasiebetyg och börja studera på 

högskolan utan att behöva ta några studielån. Miriam längtar också efter en fast inkomst så att 

hon ska få möjlighet att få ett eget hyreskontrakt och kunna köpa saker till lägenheten på 

avbetalning.  

 

Lars vill egentligen inte ha något arbete just nu, eftersom han ska rycka in i lumpen om några 

månader. Han vill istället, under tiden han väntar, få möjlighet att praktisera på några 

intressanta arbetsplatser vilket ungdomsgarantin ger honom möjlighet till. Efter lumpen vill 

han utbilda sig vidare.  

   Lars tycker att det ä viktigt att han trivs på ett arbete men också att man tjänar så pass 

mycket att man ”får medel att överleva”. 

 

Gabriel som längre fram har tänkt studera har det senaste året känt sig motiverad till att arbeta 

av behovet att tjäna pengar, så att han och hans dåvarande sambo skulle kunna bo och leva 

tillsammans. För Gabriel har det viktigaste varit inkomsten, inte vilka jobb han skulle söka. 
…jag tycker det är faktiskt kul att jobba, jag tycker om att fylla min dag med nånting som jag känner är 
vettigt och det här känns ganska vettigt, jag har det så länge, jag får jobba med människor och det är 
väldigt kul, så svaret på din fråga är man jobbar nog mest för att överleva och ha en någorlunda dräglig 
tillvaro… 

 
Stina behöver ett jobb för att tjäna pengar så att hon kan betala tillbaka sina skulder. Hon vill 

också kunna gå med i en a-kassa så att hon får en hygglig ersättning om hon blir arbetslös 

igen. Stina och hennes pojkvän har talat om att köpa ett hus och då behövs en fast inkomst.  

Stina vill inte ta vilket jobb som helst eftersom hon är rädd att hon skulle börja må dåligt igen 
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om hon varje morgon skulle känna att hon inte vill gå till jobbet. Stina vill ha ett jobb där hon 

trivs och där det finns utvecklingsmöjligheter eftersom hon har svårt att tänka sig börja 

studera igen. 

 

Marcus har sökt många jobb, men inga som han har tyckt vara några ”drömjobb”. Han har 

känt att han är tvungen att jobba för att försörja sig och för att få något meningsfullt att göra. 
Varför jag vill ha ett jobb? Bara för att jag måste ha en inkomst, jag vet ju också att det är bra för mig att 
ha ett jobb, för att då får man en mening med livet, man har en plats och man… det finns en anledning till 
att man finns till. Det är bra för en att ha ett jobb, men huvudorsaken till att jag söker ett jobb det är att jag 
måste ha en inkomst för att överleva i det här samhället helt enkelt. Skulle jag kunna plocka min mat i 
skogen då skulle jag göra det. Jag har inte lärt mig hur man gör. Jag har bara lärt mig att jag ska gå i 
skolan och sedan jobba. 

 
Marcus tror att han måste skaffa sig en utbildning för att längre fram få det jobb som han 

egentligen vill ha, ett jobb där han känner att han tillför något, där han inte blir utnyttjad och 

där han får en lön som motsvarar den egna insatsen. 

   Marcus känner att han återigen måste flytta hemifrån, men det går inte att få något 

hyreskontrakt eller banklån till att köpa en lägenhet så länge han inte har ett jobb. 

 

Simon vill först och främst ha ett arbete så att han får en inkomst, men han behöver också 

något att göra. Han vill helst arbeta med grafisk formgivning, ett yrkesområde som han just 

nu är på väg att få en praktikplats inom och som han hoppas också kanske kan leda till en 

anställning. Han tänker också att han i framtiden måste vidareutbilda sig för att öka sina 

chanser inom detta område. 
I: Vad skulle det innebära för dig att få ett riktigt jobb? 
Det skulle innebära att jag skulle ha något att koncentrera mig på. Jag skulle få mindre tid för mig själv, 
mindre tid att mala på en massa tankar om hur framtiden ska se ut och… en sysselsättning helt enkelt. 
Och förstås ur ekonomisk synpunkt pengar. Jag mår psykiskt mycket bättre också har jag märkt av att ha 
ett jobb. Av att jobba… Jag mår bättre än då jag har studerat kan jag säga absolut. 

 
Analys och teoretisk anknytning 

De intervjuade har alla inställningen att man måste arbeta för att få den inkomst som krävs för 

att man ska bli ekonomiskt oberoende och kunna fortsätta och utvecklas från barn till vuxen 

person. Samtliga intervjuade inser också att arbetet förutom inkomst också ger dagen ett 

innehåll och att ett arbete man trivs med på så sätt kan ge mening åt tillvaron. Denna syn 

bekräftar Charons (2001) teori om att identiteten utvecklas i samspel med omgivningen, 

genom att de unga för att kunna nå en identitet som vuxna känner att de måste ha en möjlighet 

att samspela med och bli sedda av andra vuxna som en vuxen. Detta kan bara ske i den 
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verklighet som är de vuxnas, vilket vanligtvis förutsätter tillgång till ett arbete, ekonomiskt 

självförsörjande, eget boende etc..  

 

Att få ett arbete är en av de händelser som avbryter det identitetssökande experimenterande 

med roller som Eriksson (1971) beskriver som ett moratorium och för individen vidare på sin 

utveckling mot en vuxen människa samt förhindrar att man står som åsnan mellan de två 

hötapparna, barndomen och vuxenlivet, vilket, enligt Svedberg (1995) innebär risk för den 

marginalisering och utslagning som hotar när individen övergett en grupptillhörighet 

(barndomen) men inte fått tillträde till någon ny (vuxenlivet). 

 

5.5 Varför är jag arbetslös? 

Alla de intervjuade anser att det delvis beror på dem själva att de är arbetslösa.  

 

Miriam anser att hennes arbetslöshet beror på att hon var sjuk i slutet av gymnasiet och när 

hon vikarierade som lärare och att hon på så sätt kom bort från arbetsmarknaden en längre tid.  

 

Stina anser att det beror på att hon mådde så psykiskt dåligt sista året i skolan att hon inte 

orkade söka arbete med detsamma utan att hon istället behövde ta det lugnt ett slag. När hon 

sedan började söka arbete upptäckte hon att det inte fanns några arbeten för personer som inte 

har erfarenhet eller utbildning.  

 

Lars tyckte att det inte var så stor mening med att börja jobba före lumpen eftersom han då 

skulle vara tvungen att sluta lagom när han hade lärt sig jobbet.  

 

Mikael menar att arbetslösheten beror på vilka lediga jobb som finns och hur kräsen man är. 

Mikael har inte varit särskilt kräsen och har därför lyckats få flera korta anställningar som har 

bidragit till hans försörjning. 

 

Marcus menar att han är arbetslös för att han var oppositionell och inte uppfyllde 

arbetsgivarens förväntningar på att hela tiden utföra mer och mer arbetsuppgifter för samma 

lön. Han tror också att hans arbetslöshet förlängs på grund av att den teknologiska 

utvecklingen i samhället lett till rationaliseringar.  
Jag tror att det nästan alltid är en blandning av systemet och sig själv, sen beror det ju på person till 
person var den största skulden ligger. Det finns ju kanske människor som skulle kunna fixa sig ett jobb 
ganska lätt som inte gör det, sen finns det folk som anstränger sig jätte mycket för att få ett jobb som inte 



    33

får det. Det finns ju både och, men jag tror det är nog ungefär lika mycket upp till systemet som upp till 
människan själv, tycker jag nog. Det finns jobb, sen är det bara typ, om jag inte… typ det här jobbet vill 
jag inte ha. Jag vill inte va diskare, jag vill inte jobba på McDonalds. Ofta är det det som hindrar en från 
att få ett jobb, men å andra sidan varför ska man tvingas att göra något som man inte trivs med. Det 
tycker inte jag heller är rätt. Jag vet inte. Det är svårt att klandra dom också, det är lite av varje där. 

 

 

Simon menar att hans är arbetslöshet beror bland annat på att det inte längre finns några 

okvalificerade fabriksjobb, vilket han hade hoppats på att få när han flyttade till Sverige. Han 

tror också att hans svårigheter kan bero på att han inte har så stort kontaktnät här eller att 

arbetsgivarna har svårt att tolka de betygsmeriter han har från sitt hemland. Han tror också att 

hans chanser att få ett jobb skulle vara större om han hade en utbildning för det område han 

helst vill arbeta inom. 

 

Miriam, Stina och Peter upplever att de konkurrerar om de arbeten som finns här i Uppsala 

bl.a. med studenter som behöver extraarbeten, vilket de anser driver upp de krav som 

arbetsgivarna kan ställa även på dem som söker okvalificerade jobb. Miriam refererar till en 

kamrat som fick arbete i kassan på en större matvaruaffär när hon kunde visa upp att hon 

studerade på universitetet. 

 
Analys och teoretisk anknytning 

Man kan se att alla de intervjuade ungdomarna ser arbetslösheten som en period, som kan 

liknas vid Erikssons (1971) moratorium, en tid att stanna upp för att i denna tid där man, som 

Giddens (1996) säger, själv måste formulera sitt livsmål och välja sin identitet. Man kan se att 

ungdomarna var för sig gör detta på ett medvetet sätt genom att man definierar situationen 

med hjälp av den information som man i detta nu har tillgång till (Charon, 2001).  

Erikson (1971) menar att man ofta behöver en tid att stanna upp och reflektera, men att om 

moratoriet blir för utdraget hotas individen av ”identitetsförvirring” genom att han/hon under 

tiden av omgivningen tillskrivs de identiteter som bara var ett experiment. Giddens (1996) 

menar att identitetsskapandet är en synnerligen svår uppgift i vår tid som präglas av ständig 

förändring. 

 

   Deras definition präglas av en ambivalens mellan å ena sidan att se arbetslösheten som 

orsakad av dem själva, så som Beck (2000) menar är en konsekvens av individualisering och 

avsaknad av erfarenheter av klasskulturella livssituationer som kan förklara arbetslöshet och  

å den andra sidan att arbetslösheten är orsakad av faktorer utanför dem själva. Marcus menar 
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att rationaliseringen på hans gamla arbetsplats drev fram ett arbetsklimat av stress och 

motsättningar där han inte passade in. Simon och Stina anser att arbetslösheten beror på att 

det faktiskt är brist på arbetstillfällen som inte kräver långa utbildningar. Flera av dem söker 

också stöd för, i mediernas rapportering om den ökande arbetslösheten, att de delar sin 

situation med andra. Detta sociala stöd gör då att känslan av att hoten blir utspädda (Allebeck 

m.fl., 1998).    

 

5.6 Negativa föreställningar om arbete. 

Förutom att arbetet ger individen en inkomst och i bästa fall en meningsfull tillvaro vilket de 

intervjuade uttalade sig om i föregående kapitel, har de intervjuade olika erfarenheter, 

personliga och genom föräldrar och vänner, om vad det innebär att ha ett arbete och vilka 

arbeten som har dåliga rykten. 

 

Gabriel är lite orolig för att bli vuxen, eftersom hans föreställning om de flesta vuxna är att de 

har förlorat den glimt i ögat som barn har och att detta kan ha att göra med att de inte trivs 

med sina arbeten. Gabriel som har haft många olika korta arbeten hade tidigare inställningen 

att han inte ville steka hamburgare, men när han blev erbjuden ett sådant jobb samtidigt som 

han var i stort behov av pengar tackade han ja. Han upptäckte då att han trivdes ganska bra 

med det. Gabriel har också erfarenheten av att ha en far som har fått sjukpension på grund av 

skador han ådragit sig i arbetet. 

 

Marcus har själv upplevt hur det arbete han hade utvecklades mot ett ökat antal 

arbetsuppgifter med färre och färre anställde. Detta ledde till stress som skapade missämja 

och misstänksamhet i arbetsgruppen och gjorde också att Marcus kände sig utnyttjad. 
Jag tänkte att om jag vill jobba då vill jag jobba med nåt som jag tycker om, eller i varje fall jobba… inte 
stressa så mycket hela tiden. Som sagt det var inget fel på själva jobbet som xxxxx… Utan det var den här 
pressen att man måste jobba hela tiden snabbare, det finns hela tiden mer att göra, och typ du räcker inte 
till, hur mycket du än jobbar så räcker det inte till i alla fall. Det är väldigt jobbigt att ha den där pressen 
på sig. 

 
Det var tråkigt för det var ett bra jobb egentligen, fast det blev så fel då när alla var så pressade. Man 
klarar inte av att vara trevliga mot varandra, för så fort man blir sjuk, då får ju jag ta hans jobb, alla börjar 
tänka direkt, är han verkligen sjuk nu eller är han bara lite trött och så får vi göra hans jobb, han kanske 
inte ens är sjuk och så vissa människor som blir utslitna och blir borta mycket: Han är borta hela tiden den 
där. Då blir folk irriterade på varandra på arbetsplatsen. Det blir en dålig stämning. Det är dåligt på många 
sätt alltså, bara för att spara några ynka hundratusen varje år ska dom hålla på så där. Så plockar dom ut 
miljontals i belopp när dom slutar även fast dom misslyckas (syftar på höga chefer). Det funkar inte att 
jobba så där. Jag kände mig utnyttjad och dom tyckte att jag inte var nån bra arbetare, så det var därför jag 
inte fick någon vidare anställning, därför är jag arbetslös helt enkelt. 
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   Marcus har även negativa erfarenheter av arbetslivet genom sin mor som arbetade inom 

äldreomsorgen och som Marcus säger ”gick in i väggen” och blev sjukskriven i ett år. Marcus 

har även en bekant som kände sig utarbetad och utsliten, men som bytte jobb och plötsligt 

mådde mycket bättre. Denne bekant sa enligt Marcus att ”jobbet var min sjukdom”.  

 

Simon har arbetat med telemarketing och förstått att han inte är den typ av människa som är 

framgångsrik när det gäller att sälja olika produkter per telefon. 

 

Miriam vill inte arbeta inom restaurang eller med lokalvård på grund av stressen inom 

restaurangbranschen och att hon är allergisk mot tvättmedel.  

 

Lars är lite rädd för att få ett jobb innan han har utbildat sig, eftersom han är rädd att bli 

beroende av inkomsten och att han därför ska ”fastna” i något han inte trivs med. Han vill inte 

hamna i fel bransch t.ex. på någon hamburgerrestaurang eller inom äldreomsorgen. 

 

Stina som aldrig har haft någon anställning förutom sommarjobb och en praktikplats på en 

möbelaffär där hon trivdes bra, är rädd för att hon skulle börja må dåligt igen om hon var 

tvungen att börja arbeta på någon hamburgerrestaurang eller inom äldreomsorgen. 

 

Analys och teoretisk anknytning 

Man kan säga att de intervjuade gör en relevant tolkning av arbetslivets negativa sidor. De 

intervjuades föreställningar om arbetslivet bygger på den information de har tillgång till för 

tillfället och deras förhållningssätt kan sägas bero på en definition av situationen. Den 

symboliska interaktionismen använder sig av begreppet definition av situationen som en 

beskrivning av individens interaktion med sig själv och omgivningen för att skapa ett 

förhållningssätt och en utgångspunkt för sina handlingar (Charon, 2001).  
 
5.7 Att vara arbetslös 
 
Ekonomi  

Att vara arbetslös innebär för de intervjuade att de alla har en svag ekonomi. Den ser dock 

olika ut för flera av dem beroende på vad de gjort innan de blev arbetslösa. Gemensamt för 

dem som är inskrivna i ungdomsgarantin eller har fått en praktikplats från arbetsförmedlingen 

är att ersättningen betalas ut genom ungdomsgarantin respektive arbetsförmedlingen. 

Ersättningsnivån baseras dock på den ersättning de hade innan.  
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Marcus som tidigare haft en anställning får en summa på drygt 6000 kr efter skatt vilket 

motsvarar hans arbetslöshetskassa. 

    

Miriam får cirka 3000 kronor plus sin del av hyran av ungdomsgarantin vilket motsvarar ett 

socialbidrag.  

    

Gabriel får cirka 3400 kr från arbetsförmedlingen i praktikantlön efter skatt.  

    

Peter ska just börja en praktik och han kommer också att få 3400 kronor efter skatt i 

praktikantlön. Han har tidigare under den period han varit arbetslös i Sverige levt på pengar 

han fått av släktingar i sitt hemland. 

    

Stina får cirka 4800 kronor efter skatt av ungdomsgarantin baserat på alfakassan. Stina hade 

en karens på 90 dagar innan hon var berättigad till alfakassa under den tiden levde hon på sin 

sambo och lån och bidrag från föräldrar.  

    

Lars som just fyllt 20 år har just fått sin ersättning höjd från 1300 kronor till 3300 kronor som 

han inte behöver skatta för. 

Boende 

Miriam bor tillsammans med en kamrat i en lägenhet och hon har inga anhöriga i Uppsala. 

    

Lars bor tillsammans med sin mamma och har inga planer på att flytta hemifrån förrän han 

ska söka en utbildning på en annan ort efter det att han är klar med sin militärtjänst. 

    

Gabriel har bott tillsammans med sin flickvän och under denna period påverkade hans önskan 

att få sitt förhållande att fungera honom att periodvis både arbeta mer för att bättra på 

ekonomin och att sluta arbeta för att få tid att träffa sin sambo. 

   När förhållandet ändå tog slut flyttade Gabriel hem till sina föräldrar igen. 

    

Stina bor tillsammans med sin pojkvän i en egen lägenhet.  
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Marcus har bott i egen lägenhet, men bor just nu av ekonomiska skäl hos sina föräldrar. 

Marcus tycker att det är jobbigt att bo hemma men ser ingen möjlighet att få en hyreslägenhet, 

vilket det är brist på i Uppsala, eller att köpa en insatslägenhet. 
Jag vill inte ens bo där nu (hemma), men jag är tvungen att bo där för min ekonomiska situation helt 
enkelt och bostadsbristen och dom höga hyrorna. Det är väldigt svårt att få tag i en hyreslägenhet och jag 
har inte någon halvmiljon, miljon att kasta upp och inte mina föräldrar heller, snarare skuld. Jag försöker 
få en lägenhet, jag har stått i Uppsala-Hem nu sedan jag var sexton år, sex år blir det va, så jag söker där 
lägenheter med hyra upp till tre, tre och ett halvt tusen sen kan jag inte betala mer. Det är typ i stort sett 
bara ettor, dom kostar så mycket nu för tiden. Så jag mår inte så bra av att bo hemma, jag skulle vilja bo 
själv egentligen, jag är lite småtvingad att bo där. Jag har gjort flera försök att flytta hemifrån och så har 
det skitit sig. Det är lite frustrerande att bo kvar hemma fortfarande. 

 

    

Simon bor tillsammans med sin studerande flickvän i hennes lägenhet. 
 
Vänner och fritid 

Miriam har inte så många vänner kvar från skoltiden. Hon tappade bort de flesta under tiden 

hon var sjuk, några studerar utomlands och andra har fått barn. Miriam engagerar sig så hårt i 

sin framtid med kurser på ungdomsgarantin och körkortsutbildning att hon inte har så mycket 

tid över för sina fritidsintressen. 

    

Lars tränar mycket på sin fritid, men han tycker också om att lyssna på musik och träffa sina 

kompisar. Han umgås mest med dem från sin gamla gymnasieklass varav några pluggar eller 

arbetar och någon gör lumpen och en är arbetslös. 

    

Gabriel umgås med sina vänner på fritiden. De går ut och fikar etc. och  bland Gabriels vänner 

finns personer som pluggar, gör lumpen, arbetar eller är arbetslösa. 

    

Stina kände sig väldigt stressad när hon studerade och lyckades då inte hålla någon ordning 

hemma. Det är först nu när hon är arbetslös och haft lite mer tid för sig själv som hon har haft 

tid att ta tag i sina intressen och att få hjälp av en psykolog, som hon tyckte att hon behövde. I 

området där hon bor tillsammans med sin pojkvän bor det många som studerar och hon har 

därför oftast någon att umgås med på dagarna när hon inte praktiserar. Hon tycker att det är en 

nackdel att inga av hennes studerande grannar kan fungera som kontaktlänk till ett arbete. 

    

Marcus umgås med sina vänner och sportar lite på sin fritid. Hans vänners sysselsättning är 

jämnt spridd mellan arbete, studier och arbetslöshet. 
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Simon säger att han för det mesta försöker få tiden att gå, hitta rutiner. Han söker arbete när 

det finns sådana att söka och han läser böcker, lyssnar på musik och ser på film. Han umgås 

mest med sin flickväns bekanta av vilka de allra flesta studerar. 

 

Hur mår man? 

Miriam tycker inte att man från socialtjänsten visade förståelse för att hon inte visste att man, 

när man redovisar hur många arbeten man sökt under en viss period vilket socialtjänsten 

kräver för att ge ekonomiskt bistånd, ska kunna ange vem man har talat med och när. Hon 

tycker inte heller att man visat förståelse för att det är svårt att redovisa vilka arbeten man sökt 

just före jul, när arbetsgivarna hänvisat henne till att ta kontakt med dem igen längre fram i 

januari. 
… tidigare när jag har varit på sociala då har dom inte krävt sånt… Och jag har sökt, men inte kommer 
jag ihåg vilka det är jag har sökt och vem det är jag har pratat med. Man ringer ju och så pratar man helt 
enkelt. Ja jag måste ha 10-15 stycken namn… och sen är det lov. Då sa jag det till dom att det var i 
december och det är lov och alla har stängt. De flesta som jag ringde de sa kom tillbaka nästa år och det är 
ju stängt och även om dom skulle ta nyanställda så skulle dom inte ta dom förrän nästa år. Det sa dom till 
mig… att du får ju återkomma. Så ringde jag sociala. Ja men nä, vi ger inte ut pengar. Vad ska jag göra 
då? 

 
   Miriam tycker inte att hon blir tagen riktigt på allvar eller blir behandlad som vuxen, av 

varken socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller ungdomsgarantin. Hon tycker att hon för ofta 

blir bemött som om hon egentligen inte vill ha något arbete.  
…dom ser oss som nån sån här… vad ska man säga… som nån börda liksom, men det stämmer inte. Det 
är samma sak när jag gick första gången på ungdomsgarantin, så var jag och träffade min handläggare, 
han är ganska snäll och han har hjälpt mig, men jag tycker att första gången när jag fick en tid.  ”Glöm 
inte nu då, se till att komma, det är viktigt, glöm inte nu då.”    Men jag… alltså okej jag vet jag kan hålla 
reda på en tid. Jag kan komma i tid. Jag vet vad det innebär. Jag vet att detta är allvar. Jag kommer inte till 
er och säger att jag behöver hjälp om jag inte behöver det. Jag vill ha ett jobb. Ville jag ha ett svartjobb så 
skulle jag inte sitta här. Jag vill ha ett vitt jobb. Jag vill jobba precis som alla andra. Jag vill ha den 
möjligheten. Jag tycker att jag har rätt till det. 

 

   Miriam säger heller aldrig till någon främmande att hon är arbetslös eftersom hon är rädd 

för andra människors fördomar bl.a. att de ska tro att hon är dum. 
Det är många som har olika uppfattning om vem som är arbetslös, ja menar så här, jaha är du det där 
arbetslös. Jag menar att bara för att jag är arbetslös är jag inte sämre än den andra, bara för att jag är 
arbetslös är inte du bättre än mig, du är inte smartare än mig, du är inte mer intelligent. Alla har en chans 
alla är likvärdiga, det är ingen som är sämre än någon annan. Jag har inte valt att bli arbetslös. Det är 
ingen som väljer det. Det är inte så… Jag är arbetslös. Jag ska sitta å sola eller jag struntar idet här, vem 
bryr sig. Va roligt slippa skolan slippa allting, slippa jobba bara föräldrarna som pröjsar eller får lite 
pengar och går ner på stan liksom, köper nånting för dom eller sitter på restaurang eller super mig full 
eller vad det nu är. Jag menar det är inte så. Jag är arbetslös. Jag är arbetslös. Jag vill ha ett jobb. Jag 
kämpar. Jag gör allt vad jag kan. Jag vill ordna min framtid. Det är det jag vill. Jag vill inte att det ska se 
ut så här. Jag orkar inte. Jag vill inte vara arbetslös längre. Jag har en månad till på ungdomsgarantin sen 
kommer jag att gå tillbaka till sociala. Jag sa det när jag träffade en från sociala jag sa det att, jag vill inte 
vara kvar här. Jag vill inte det. Jag sa det till min handläggare jag vill inte vara arbetslös något mer. Jag 
ska ta itu med det. 
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   Miriam säger också att hon inte mår bra av att inte ha något att göra på dagarna. 

 

Lars tycker inte att han mår bra av att gå hemma för mycket, men han har lumpen att se fram 

emot och att han sedan ska utbilda sig, på så sätt ser han arbetslösheten som något 

övergående. Lars tycker att när mediernas rapporter om ungdomsarbetslösheten är positivt, 

för att då bekräftas att den är stor och att han på så sätt inte behöver känna att det är hans eget 

fel att han är arbetslös. 

 

Gabriel tycker att arbetslösheten har fört med sig både positiva och negativa saker. Det är 

positivt, enligt Gabriel, att ha mer tid över för vänner, men negativt att inte ha några pengar, 

fast också det är lärorikt tycker han. Dessutom tycker han att det är positivt för sin egen 

utveckling att han har fått lära sig att ställa mindre krav på arbetsmarknaden. Han kan t.ex. 

tänka sig att arbeta på en hamburgerrestaurang vilket han inte tidigare kunde. Gabriel känner 

press på sig från sina föräldrar att skaffa ett arbete och han vet själv att han blir rastlös och 

retlig av att inte ha något att göra. Gabriel påverkas negativt och hans hopp om att snart få ett 

jobb minskar när medierna rapporterar om arbetslöshet och nedläggningar. 
…det är ju väldigt deprimerande när man hör att folk sparkas till höger och vänster, det sägs upp folk och 
nu, nu är det kris igen, nu ska fler spara, dom får inga pengar, dom sparar mer och mer, det är klart att 
det… det känns lite tungt att, ok hur ska man kunna skaffa ett jobb när folk får sparken överallt… det 
känns lite grann, men sen… jag vet ju av erfarenhet att jobb finns… bara man sätter ribban tillräckligt 
lågt… så att egentligen så är man väl lite nere, men för det mesta kommer jag på mig själv med att 
faktiskt tänka en massa dumheter och då vet jag att det är inte så, det går att fixa, tror man bara på sig 
själv och anstränger sig lite så går allt… hör så positiv jag är… 

 
Stina hade ett behov av att få vila ut efter gymnasiet eftersom hon hade mått så psykiskt dåligt 

i skolan. Därför tyckte hon att det var bra att vara arbetslös inledningsvis, även om det var ett 

stort problem att hon inte fick några pengar. Efter ett tag började hon bli orolig för att 

omställningen till att börja arbeta sedan skulle bli för stor och att hon inte skulle klara det. En 

annan orsak till att hon inte mådde så bra var att hon levde på sin pojkväns pengar och att 

hennes skulder växte.  

   Att det är känt att arbetsmarknaden är dålig, tycker Stina, gör att hon inte känner sig skyldig 

till sin arbetslöshet. 
Jag har inte upplevt som man har förstått att vissa… vissa blir ju tokiga av att vara arbetslösa, vissa får ju 
en känsla av att vara helt värdelösa, ingenting sånt, särskilt eftersom arbetsmarknaden har sett rätt dålig ut 
så har det inte känts som att… det är inte jag som är rutten. Det är inte därför inte jag får jobb utan det är 
för att det inte finns några jobb. 
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   Stina tror att hon skulle må bättre om hon fick ett arbete så att hon träffade lite andra 

människor utanför det område där hon bor. Stina skäms inte över att hon är arbetslös och 

tycker inte att det är något problem att säga till andra att hon är arbetslös. Hon känner ett visst 

tryck ifrån sin pojkvän att hon borde skaffa ett jobb snart, men inte från något annat håll. Det 

Stina läser i tidningarna och ser på TV om ungdomsarbetslösheten gör henne orolig för att 

man ska ställa så stora krav på att ungdomar snabbt måste ordna ett arbete och att bidraget ska 

dras in om den unge inte lyckas med det, men hon har också läst att man tänker satsa på 

utbildning och praktik vilket hon själv tycker är bra. 

   Stina tycker att det är jobbigt att skicka iväg så många arbetsansökningar utan att få några 

svar och hon tycker också att det är konstigt att hon inte fick något jobb på det stora 

möbelföretaget där hon praktiserade i fyra veckor.. Stina har delvis sett på sin arbetslöshet 

som ett välbehövligt sabbatsår, men hon tycker att det är ett stort problem att det inte finns 

några arbeten nu när hon vill börja arbeta igen. Hon tröstar sig själv med att hon fortfarande 

har många dagar kvar att få ersättning från alfakassan och att hon säkert har fått ett arbete 

innan ersättningen är slut.  

 

Marcus har mått dåligt under sin period av arbetslöshet, men han vet inte säkert om det beror 

på arbetslösheten eller om det beror på andra saker. Han känner sig hela tiden stressad av brist 

på pengar. Personliga omständigheter gör att han har saker att göra varje dag, vilket han själv 

tycker är bra eftersom han tror att han skulle må mycket sämre av att bara sitta hemma och 

”stirra in i väggen”. Han tror att alla människor behöver känna att de på något sätt är delaktiga 

i systemet. Han har själv svårt att använda ordet arbetslös till nya bekanta om sin nuvarande 

situation. Han säger i stället att han gör ”ingenting” eftersom han varken studerar eller arbetar, 

man han poängterar att han ändå är aktiv och gör en massa andra saker på dagarna. Marcus 

tycker att det påverkar honom negativt och att det är ologiskt, det man läser i tidningarna om 

att man ska spara på arbetsförmedlingarna nu när arbetslösheten är så hög. 

 

Simon tycker att ett av problemen med att vara arbetslös är att man blir ensam och för mycket 

utlämnad åt sina egna tankar. Simon tycker också att han har mått bättre när han har arbetat än 

när han har studerat eftersom studierna kräver att han använder sin tid på ett effektivt sätt och 

att han som arbetssökande aldrig känner sig riktigt ledig. Simon blir också oroad av att man 

skriver i tidningarna att de mer okvalificerade arbetstillfällena, som han tänkt skulle ge honom 

en inkomst under denna period i livet, håller på att försvinna. Han känner också ett socialt 

tryck från sin flickvän och hennes familj att han borde skaffa ett jobb snart. 
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Vad gör ungdomarna själva åt sin situation? 

Trots begränsade möjligheter ökar ungdomarna sina aktiviteter, när man söker arbete, söker 

stöd hos vänner och försöker tillskriva orsaken till sin arbetslöshet till något som ligger 

utanför dem själva. 

    

Miriam ökar sina aktiviteter i ungdomsgarantin genom att gå alla kurser hon kan. Hon 

försöker också öka sina chanser till ett arbete genom att börja ta körkort. 

    

Stina söker hjälp hos en psykolog och umgås med vänner samt söker stöd i mediernas 

rapporteringar om att ungdomsarbetslösheten är stor, att den drabbar många och att man 

kommer att öka satsningarna på praktikplatser till unga arbetslösa. 

    

Lars tränar, umgås med vänner och tycker också han att det är lättare att stå ut med 

arbetslösheten när han vet att den delas av många. 

    

Marcus är aktiv på sin fritid samtidigt som han har formulerat en analys av orsaken till hans 

arbetslöshet (se avsnitten Orsak till arbetslöshet och Negativa föreställningar om arbete). 

    

Simon försöker få tiden att gå genom att skapa rutiner för arbetssökande och sin fritid då han 

tittar på film och läser böcker. Simon tänker också att en av orsakerna till arbetslösheten är 

bristen på okvalificerade arbeten. 

    

Gabriel ökar sina handlingsmöjligheter genom att sänka sina krav på vilka arbeten han kan 

tänka sig ta och genom att analysera och definiera situationen som att den inte bara beror på 

honom själv.  

 
Analys och teoretisk anknytning 

Enligt Kronauer (1998), refererad i Kieselbach (2003) är beroendet av bidrag en av de 

faktorer som ökar risken för social utslagning bl.a. genom att den bidragsberoende inte känner 

att han/hon har något värde för arbetsmarknaden. De intervjuade drabbas också i viss mån av 

kulturell uteslutning och stigmatisering genom begränsade möjligheter att leva så som 

majoriteten anser att vuxna bör leva. Denna stigmatisering visar sig bl.a. genom de 

skamkänslor som några av de intervjuade visar genom att de inte vill bli presenterade för 
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okända som arbetslösa. Ovanstående leder till den form av utanförskap som Bauman (1992) 

talar om när han beskriver fenomenet ”ingrupp” och ”utgrupp”.  

 

   Svårigheten att ha råd med ett eget boende försvårar också för ungdomarna att flytta 

hemifrån och att på så sätt komma vidare, ut ur sitt moratorium och bli självständiga så att de 

genom interaktion med omgivningen kan bygga vidare på sin identitet, vilket Charon (2001) 

påpekar vikten av. 

 

   Samtidigt som man p.g.a. den skam som drabbar den arbetslöse kan förlora delar av sitt 

nätverk har flera av de intervjuade tid att umgås mer med sina vänner och föräldrar eller som 

Stina att ta kontakt med en psykolog för att lösa de problem hon inte haft tid och ork att lösa 

tidigare. På detta sätt späder det sociala stöd som ungdomarna söker ut den stress som 

orsakats av krav och förväntningar på att skaffa ett arbete ger, enligt Allebeck m.fl. (1998).  

 

   Alla de intervjuade rapporterar att de skulle må bättre om de hade ett arbete. I Miriams fall 

beror det på att arbetslösheten gör att hon har dålig ekonomi, känner sig diskriminerad, utstött 

och beroende av bidrag. Stina tycker att det är skönt att vara arbetslös men känner ändå en 

press att börja arbeta framförallt för att bättra på sin ekonomi. Marcus, Gabriel, Simon och 

Lars vill börja arbeta för att ha något att göra och i de två förstnämndas fall kunna flytta 

hemifrån. Ovanstående är exempel på hur de intervjuade har en stor press på sig att leva upp 

till krav och förväntningar från vänner, föräldrar och inte minst samhället samtidigt som deras 

handlingsfrihet är beskuren, vilket enligt Frankenhauser (1997) och Allebeck m.fl. (1998) 

ökar den skadliga form av stress som kan leda till sjukdom. 

 

  Samhällets institutioner, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och ungdomsgarantin ger 

ungdomarna stöd för att komma ut i arbetslivet och på så sätt hjälpa till i ungdomarnas 

utveckling mot självständighet, men samtidigt hindrar men dem när man inte, som i Miriam 

och Stinas fall, tar hänsyn till deras egna önskemål om vilken form av hjälp de vill ha. Vilket 

minskar det viktiga handlingsutrymmet (Frankenhauser, 1997 och Allebeck m.fl.,1998) 

samtidigt som det hämmar den interaktion mellan individen och omgivningen som, enligt 

Charon (2001) är så viktig för utvecklingen av en identitet. 

 

   Man kan se att de intervjuade genom ökade aktiviteter ökar sitt eget handlingsutrymme och 

därmed kontrollen över den egna situationen vilket minskar den skadliga stressen 
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(Frankenhauser, 1997 och Allebeck m.fl., 1998) samtidigt som man försöker attribuera 

orsakerna till sin arbetslöshet till faktorer utanför sig själva, med stöd av mediernas 

rapporteringar och sina egna analyser av sin situation och på så sätt tillsammans med den 

ökade känslan av kontroll inte upplever sina hinder som interna vilket reducerar risken för den 

inlärda hjälplöshet och risken för depression, som Aronsson (1985) och Frankenhaeuser 

(1997) beskriver. 

 

   Även det sociala stöd som de arbetslösa söker och finner såväl inom socialtjänst, 

arbetsförmedling, ungdomsgarantin och hos sina vänner reducerar den skadliga stressen, 

enligt Allebeck m.fl. (1998). 

 

6 Diskussion. 
Uppsatsens omfång beror på att jag har valt att värna om den innebördsrikedom, som är 

betydelsefull för att ge läsaren en chans att sätta sig in i och bruka undersökningen (Larsson, 

1994, i Starrin m.fl., 1994 s. 172). Dessutom vill jag behålla alla avsnitten i resultatdelen så 

att de finns dokumenterade för framtida mer grundliga studier med en större urvalsgrupp. 

Antalet informanter i undersökningen är för litet för att man ska kunna generalisera resultatet 

på alla arbetslösa ungdomar men tack vare att informanterna med olika bakgrund och kön så 

frikostigt har delat med sig av sina erfarenheter kan man ändå få en ganska god inblick i vad 

det innebär att vara arbetslös när man är ung. 

 

En av frågeställningarna i uppsatsens problemformulering är vad som händer med ungdomar 

som blir arbetslösa i det senmoderna samhället.  

   Undersökningen visar att ungdomarna drabbas av skamkänslor, kulturell uteslutning och 

stigmatisering genom sina begränsade möjligheter att leva så som de hoppats att kunna göra 

som unga vuxna, med en hygglig ekonomi och eget boende. 

   Den passivitet som arbetslösheten innebär och skapar tillsammans med förlusten av det 

nätverk den får som har arbetskamrater är något som alla intervjuade är medvetna om 

skadeverkningarna av. Arbetslösheten innebär också att de unga får svårt att formulera eller 

att de måste skjuta upp sina livsmål och de hindras på så sätt i utvecklingen av sin 

vuxenidentitet. 

  Dagens stora ungdomsarbetslöshet och de olika former av uteslutning och marginalisering 

som den kan leda till, enligt Kronauer (1998, i Kieselbach 2003) och Svedberg (1995), 

innebär ett hot både mot ungdomarna och mot samhället i stort. Detta gör det relevant att 
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ställa frågan: Har arbetsförmedlingen verkligen de resurser som krävs för att uppfylla det av 

arbetsmarknadsministern högt ställda målet att halvera ungdomsarbetslösheten till augusti 

2004? 

 

En annan av mina frågeställningar har varit vilka konsekvenser beroendet av samhällets 

insatser får för unga människor.  

   Undersökningen visar att ungdomarnas beroende av samhällets insatser leder till att de 

hindras att känna sig självständiga och oberoende samtidigt som de för att kunna hantera sin 

existentiella ångest blir beroende av att expertsystemen verkligen fungerar så att tilliten till 

dem inte skadas (Giddens, 1996).  

  Bristen på okvalificerade arbeten som unga utan yrkesutbildning kan få understryker vikten 

av att man från arbetsförmedlingens och ungdomsgarantins sida fortsätter att satsa på 

praktikplatser. Man kan ana att de svårigheter att välja livsmål som ungdomar i det moderna 

samhället möter, när allting hela tiden förändras, gör att det blir fler och fler som behöver ett 

avbrott mellan gymnasieskolan och fortsatta studier eller arbetslivet med ett okvalificerat 

arbete eller en praktikplats, för att fundera på hur de vill forma sin framtid. Detta borde då 

medföra att samtidigt som antalet okvalificerade arbetstillfällen minskar så ökar det antal 

ungdomar som har behov av dem. Detta framtidsscenario kräver att man från statsmakterna 

sida avsätter stora resurser för att minska risken för social utslagning av ungdomar. 

   Viktigt måste också vara att de som representerar expertsystemen bemöter ungdomarna med 

respekt så att den nödvändiga tilliten inte rubbas i onödan.  

  Kanske borde samhällets insatser erbjudas ungdomarna innan de 100 dagarna av arbetslöshet 

har gått, som krävs för att få bli inskriven i ungdomsgarantin, så att passivitet och apati 

förhindras? 

 

Den sista frågan jag ställde i problemformuleringen var, vilka strategier ungdomarna själva 

använder sig av för att hantera sin arbetslöshet. 

  Min undersökning visar att arbetslösa ungdomar mycket väl förstår värdet av att ha ett 

arbete, både av personliga skäl och för samhällets fromma. Därför anser jag att man måste 

sluta se ungdomarna som lata och arbetsovilliga. De gör bara relevanta definitioner av den 

situation de har att handskas med utifrån de förutsättningar som finns tillhands, enligt det 

symbolisk interaktionistiska synsätt som Charon (2001) förespråkar. 

   Kanske gör de intervjuade ungdomarna ett omedvetet nödvändigt val när de väljer en 

vilopaus efter gymnasiet, eftersom de som flera av de intervjuade berättar mått dåligt i skolan. 



    45

Det verkar som de sätter sina förhoppningar till att de ska få en väntetid eller ett moratorium i 

form av ett arbete eller den praktikplats som arbetsförmedlingen och framförallt 

ungdomsgarantin erbjuder och som kanske inte ställer så stora krav på dem, så att de kan 

flytta hemifrån fundera på framtiden och fortsätta sin utveckling mot en vuxenidentitet. 

Tyvärr är det brist på okvalificerade arbeten som kan ge dem en inkomst, kanske borde man 

därför höja ersättningsnivåerna för de unga, så att en praktikplats också gav inkomst nog till 

ett eget boende? En höjd arbetslöshetsersättning skulle dessutom minska den stigmatisering 

som Kronauer (1998, i Kieselbach 2003) menar att kulturell uteslutning kan leda till.  

   Ungdomarna söker också efter stöd i medierna om att arbetslösheten är ett problem som de 

delar med många andra och att det är ett problem som de inte själva har orsakat, vilket betonar 

vikten av en offentlig diskussion om dessa frågor, så att den negativa stress som 

arbetslösheten innebär på så sätt kan mildras (Allebeck m.fl., 1998). 

   De söker också socialt stöd genom att umgås med vänner och mildrar även effekterna av 

negativ stress med olika aktiviteter både för att komma i arbete och för att förhindra att de 

själva hamnar i passivitet. 

 

   Undersökningen visar dessutom att flera av ungdomarna har mått dåligt redan under 

skoltiden. Kan det vara så, att ungdomar redan i skolan stressas av de förväntningar de känner 

att de har på sig att i vår individuella tidsålder, när man inte får några entydiga signaler om 

vilken utbildning som är värd att satsa på eller hur man kan skapa sin identitet och sin 

framtid? Kanske skulle denna stress lätta om ungdomarnas förväntningar blir mer realistiska 

genom att man från skolans sida blev tydligare med att de unga inte kan förvänta sig ett jobb 

efter de halvteoretiska gymnasieprogrammen. Vidare kan man se att det finns ett stort behov 

hos de intervjuade ungdomarna att ha möjligheten att komplettera och förbättra sina 

gymnasiebetyg för att komma in på vidareutbildningar i framtiden och inte, som vissa idag 

föreslår, förhindra den möjligheten. Detta är viktigt för att de ska behålla den nödvändiga 

tilliten till skolan som ett expertsystem. 

 

Jag tycker också att det skulle vara intressant att i framtiden göra en undersökning som mer 

riktar in sig på skolans betydelse för att ungdomarna hamnar i arbetslöshet. En undersökning 

som både ser till hur ungdomarna mår i skolan av den press som sätts på dem av alla 

förväntningar samt hur skolan lyckas förse ungdomarna med de kunskaper som är relevanta i 

dagens och framtidens samhälle. Särskilt intressant tycker jag att det skulle vara att titta på 
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hur skolan påverkar flickor, eftersom jag i min undersökning sett att båda de intervjuade 

flickorna har mått mycket dåligt under sin skoltid. 
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8 Bilaga. 
Intervjuguide.  

Livssituation 
• Social bakgrund 

• Skolan 
Hur trivdes du i skolan? Hur såg dina betyg ut? 

• Bostadssituation 

• Ekonomi 
Vad tycker du om ersättningen vid ungdomsgarantin? 

• Vardag – sysselsättning under arbetslösheten 
Vad gjorde du de senaste två dagarna? Kan du göra det du själv vill? 

Vad brukar du göra på fritiden? 

Vad lyssnar du på för musik? 

 

Arbete / Arbetslöshet 

• Orsaker till arbetslösheten 
Om det var lättare att få ett arbete, skulle du ha ett arbete då?  

Hur många jobb har du sökt? 

Vilken typ av jobb har du sökt? 

Vilka för hoppningar har du om att få de jobb du har sökt? 

• Arbetslivserfarenhet 
Vad gjorde du innan du blev arbetslös? 

• Värderingar av arbete – arbetsmoral 
Om du fick socialbidrag eller annan ersättning utan att delta i ungdomsgarantin, skulle du göra det 

ändå? 
Varför blir man arbetslös? 

Hur ser du på arbetslösa? 

• Motivation till att arbeta – instrumentell, solidarisk, eller någon annan motivering 
Vad skulle vara mest positivt med att få ett jobb? 

Finns det något negativt med att få ett jobb? 

• Inställning till arbetsförmedlingen  
Berätta om senaste gången du besökte arbetsförmedlingen. 

Vad erbjuder arbetsförmedlingen dig? 

Tror du att AF kan hjälpa dig att få ett arbete? 

• Det positiva respektive negativa med arbetsförmedlingen 

• Inställning till arbetslöshetsersättning 
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Social situation 
• Psykiska och sociala konsekvenser av arbetslösheten 

Hur påverkar det dig att vara arbetslös? Hur mår du? 

• Ideologiska tryck (från bekanta eller andra i omgivningen, medierna) 

• Kontakt med andra (arbetslösa / icke arbetslösa) 
Vad gör dina vänner? 

Framtid 
• Arbete – ekonomi – fritid 
• Boende - familj – barn 

 
 
 

 
 


