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1. Inledning 

Intresset för att belysa ungdomars situation, med ingen eller liten arbetslivserfarenhet, och 

risken att hamna i arbetslöshet, uppkom när vi själva började tänka på vår egen situation. Vi 

går själva en högskoleutbildning men har ingen arbetslivserfarenhet just inom detta 

yrkesområde, även om vi har andra erfarenheter från andra yrkesinriktningar. Arbetsgivaren 

kräver ofta erfarenhet för att man ska få ett jobb, men får man aldrig något jobb får man inte 

tillgång till några nya erfarenheter heller. Tanken föll mer och mer på hur ungdomarnas 

situation ser ut, de som precis har kommit ut från skolans värld och skall ut i vuxenvärlden 

och försöka skaffa sig ett arbete när de kanske inte har någon erfarenhet från arbetslivet.  

Politiker pratar ofta om hur man ska få ner arbetslösheten, men pekar även på att vi i Sverige 

har en relativt låg total arbetslöshet jämfört med andra länder, men siffrorna är höga jämfört 

med andra länder när vi talar om kategorin arbetslösa ungdomar.   

 

Man kan tycka att vi i Sverige har en ganska låg arbetslöshet som för 2007 låg på 6.1 %, men 

ser man vidare på ungdomsarbetslösheten som låg på lite mer än 19 %, så blir det helt andra 

siffror. (http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2008/Mars/Sveriges-ar-dessvarre-unikt-som-

EU-land/)  

 

Det är lättare att vara arbetslös om du har erfarenhet från arbetslivet, än att du är ung och 

arbetslös. Anledningen till att det är så här är inte bara för att många arbetsplatser har en 

ingångslön som är ganska hög, utan det är även för att arbetsgivaren känner att det är en 

ovisshet att anställa unga människor som inte har någon arbetslivserfarenhet eller meriter från 

någon annan arbetsplats. (http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2008/Mars/Sveriges-ar-

dessvarre-unikt-som-EU-land/) 

 

För att man som individ ska må bra måste man kunna känna sig viktig och delaktig i 

samhället, för annars kan en känsla av maktlöshet uppstå. Detta gäller för alla människor 

oavsett vilken ålder man befinner sig i. Maktlöshet kan uppstå när man känner att det inte går 

att påverka sin egen livssituation. (http://www.fhi.se/templates/Page____119.aspx) 

 

Hur är känslan av att vara arbetslös en längre tid, och inte få en positiv start till vuxenvärlden, 

och vad gör samhället för ungdomarna så att de på bästa sätt får en positiv och bra inställning 

till det vuxenvärlden och arbetsmarknaden? Genom olika sorters källundersökning vill vi få 



 3 

svar på vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder som finns och få en förklaring till vad de 

innebär, och vad de har för betydelse för individen. Vi vill även få en inblick i hur 

sysselsättningspolitiken fungerar, d.v.s. hur man främjar till att få hög sysselsättning.  

 

Regeringen har mål, (arbetsmarknadspolitiska åtgärder), för att på bästa sätt få en bra 

samhällsutveckling genom att få ut människor i arbete. Det är viktigt för alla individer att ha 

en sysselsättning, eftersom det ökar välmående och det ger en känsla av att man som individ 

bidrar till samhällsutvecklingen. Några mål som den nuvarande borgerliga regeringen har med 

att få ut fler i arbetslivet är att försöka sänka skatten på arbeten, och göra förbättringar för 

egna företagare. När man tar del av en undersökning som har gjorts av Finanspolitiska rådet 

så förstår man vikten av att arbetslöshet är en stor kostnad för samhället. Undersökningen 

visade att samhället får en vinst med 300 000 kronor om någon arbetar istället för att vara 

arbetslös, så ökad sysselsättning ger kapital till samhället vilket leder till att andra 

samhällsbidrag kan minskas, eller inte användas i så stor utsträckning. 

(http://www.regeringen.se/sb/d/10920)  

 

Vi har valt att göra en jämförelse mellan två kommuner, Varberg och Halmstad, som har 

väldigt olika sätt att hantera ungdomsarbetslösheten. Kommunerna har olika lokala 

utformningar av åtgärderna och vi valde att se på vad detta innebär för de arbetslösa 

ungdomarna. Regeringens mål med arbetsmarknadspolitiska åtgärder är att man vill få 

individerna till sysselsättning, så att arbetslösheten inte leder till utanförskap. Det är sedan 

kommunernas ansvar att genomföra detta på bästa sätt. Utanförskap innebär att man blir 

socialt exkluderad med följder som krav och styrning, som individen inte kan påverka själv. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen var att undersöka vilken betydelse arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder får på ett personligt och socialt plan för ungdomar som är arbetslösa. Vi ville 

undersöka hur individerna som går utbildningen påverkas och om de ser någon betydelse av 

det åtgärdsprogram som de går. Undersökningen inriktade sig på öppet arbetslösa ungdomar 

mellan 19-24 i Halmstad och Varberg. Vi ville även få en förklaring till vad åtgärderna 

innebar.  

 

 



 4 

1.2 Problemformulering 

Den sociologiska visionen, enligt Mills (1997), är en kombination mellan människors 

personliga problem och samhälleliga kriser. Människor skapar själva sin livshistoria, men det 

finns yttre påverkningar som styr våra val. Det är förändringarna i samhället som påverkar 

människors vardag, och leder till att människor kan bli låsta i sin livssituation.  

 

Vi har undersökt fenomenet arbetslöshet genom att studera människor som går en 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Vi ville få svar på vad arbetsmarknadspolitiska åtgärder har 

för betydelse för de unga arbetslösas personliga och sociala situation. 

 

Det kan skapa både skam, skuld och svag självkänsla genom att inte kunna vara 

självförsörjande. (Svensson 2007:116), och detta kan i sin tur leda till ohälsa. Vi ville med 

dessa funderingar även ta reda på hur ungdomarna har mått under den tid som de har varit 

arbetslösa. 

 

Frågeställningar 

• Varför går ungdomarna en arbetsmarknadsutbildning? 

• Hur upplever individerna att vara arbetslösa, både socialt och psykiskt? 

• Vad har arbetsmarknadsutbildningen för betydelse för individen? 

• Har ungdomarnas personliga och sociala situation förändrats efter de började på 

utbildningen? 

• Vad är det för skillnad mellan åtgärderna i Varberg och i Halmstad? 

 

1.3 Avgränsning 

Vi valde att fokusera på ungdomar som varit arbetslösa i mer än tre månader för att de är då 

med i ett arbetsmarknadspolitiskt program. De som har varit arbetslösa mindre än tre månader 

har oftast inte hunnit få någon uppfattning av vad det verkligen innebär att vara arbetslös. 

Vi valde att skriva om ungdomar mellan 19-24 år eftersom vi vill fånga de som är gamla nog 

för att ha gått ut ur gymnasieskolan och då har man även hunnit möta arbetslivet. Vi valde att 

begränsa oss vid 24 år eftersom det är där gränsen går för att bli erbjuden jobbgarantin, (man 

får inte ha fyllt 25 år).  
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Det är dagens ungdomar som står för framtiden på arbetsmarknaden och i samhället, därför är 

vi intresserade av att ta reda på hur de tas hand om av samhället, och hur de påverkas av att 

inte ha något arbete. 

 

1.4 Begrepp 

Att vara arbetslös är man när man som individ vill arbeta och försöker få ett arbete, men kan 

inte få tag på något arbete. I undersökningar så klassificerar man olika sorters arbetslöshet, 

även om det kan vara svårt att skilja dem åt. 

 

Dold arbetslöshet är innefattar de personer som inte har något arbete och som inte heller söker 

något arbete, men det omfattar även de individer som har någon anknytning till någon form av 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. De personer som söker arbete men som inte får något går 

under kategorin öppen arbetslöshet, under förutsättning att de inte är med i något 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Vissa arbeten kallas säsongsarbete och arbetsinsatsen varierar 

inom detta område stort på vilken tid av året det är. När individer blir arbetslösa av detta slag 

går de under gruppen säsongsarbetslöshet. Friktionsarbetslöshet innebär att det kan ta en viss 

tid för de arbetssökande att finna de olika arbetsgivarna. När det blir strukturella förändringar 

på arbetsmarknaden uppstår strukturarbetslöshet.(http://ne.se/artikel/117034/117034) 

 

Andelen öppet arbetslösa ungdomar i Varberg och Halmstad var i november 2008 runt 4 % 

för båda kommunerna, som syns i tabellen nedan.  

 

Andel arbetslösa per kommun i ålder 16-64 år (i procent) 

Kommun April 2008 November 2008 

Varberg 1,6 2,3 

Halmstad 2,2 2,8 

Hela Sverige 2,3 2,8 

 

Andel arbetslösa per kommun i ålder 18-24 år (i procent) 

Kommun April 2008 November 2008 

Varberg 2,0 4,0 

Halmstad 2,6 4,1 

Hela Sverige 2,3 4,5 
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Källa: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/ 

 

Den här statistiken gäller för dem som är öppet arbetslösa, alltså finns det människor som 

saknar arbete men går i arbetsmarknadspolitisk åtgärd som inte syns i statistiken. Även 

arbetssökande studenter och de som arbetar på arbeten som är subventionerade av staten, 

arbetssökanden som inte uppfyller alla kriterier, undersysselsatta och arbetslösa i sjukfrånvaro 

samt personer i sjuk- och aktivitetsersättning är borträknade från arbetsförmedlingens 

statistik. Skulle man räkna på den totalt arbetslösheten skulle vi få mycket högre siffror 

eftersom den dolda arbetslösheten är dubbelt så hög som den öppna. 

(http://www.svensktnaringsliv.se/material/sverigeisiffror/article2712.ece) 

 

1.5 Disposition 

I första kapitlet som är inledningen har vi valt att förklara vad det var som gjorde oss 

intresserad av ämnet, hur vår problemformulering och syfte ser ut, hur vi har avgränsat oss 

samt olika begrepp som man behöver för en fortsatt läsning tillsammans med statistik över 

ungdomsarbetslösheten i Halmstad och Varberg. I bakgrunden beskriver vi vilken form 

arbetslösheten har idag i vårt samhälle och beskriver de verksamheter vi kommer att titta 

närmare på, arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten, arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

och jobbgarantin. Här tar vi även upp tidigare forskning och relevanta avhandlingar som vi 

hittat. Teorier som vi använt är Baumans arbetsetik, Becks individualisering, Mills 

sociologiska vision, och även Foucaults disciplineringsprincip. Metodavsnittet som följer 

teorierna tar upp vilka metoder vi har använt och motiverar våra val. Härnäst kommer vår 

empiri som är indelad efter vår frågeställning. Analysen kommer därefter som tar upp de 

kopplingar vi gjort mellan teorierna och empirin. Avslutningsvis kommer våra slutsatser och 

diskussioner med våra egna tankar och reflektioner. 

 

2. Bakgrund 

Ungdomstiden är en övergång till vuxenlivet och det är då alla värderingar om samhället 

skapas. I ungdomen ska man hitta sin roll i samhället, vilket inte alltid är så lätt i ett samhälle 

som ständigt förändras. Ungdomar ska tidigt göra många val, och däribland välja 

yrkesinriktning, men de ska även arbeta eftersom det är en norm i vårt samhälle att arbeta och 

att vara självförsörjande. Att arbeta och vara självständig leder således till välmående. För att 
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man ska må bra krävs det att man har ett arbete och att man känner sig delaktig i samhället, 

men även att man som individ kan påverka sin situation. Negativa hälsoaspekter är när man 

inte kan beröra sin egen situation och när man känner utanförskap. (Rantakeisu m.fl. 1996) 

När man söker arbete söker man delvis en gemenskap och en inkörsport till det vuxna livet, 

men man får en känsla av utanförskap istället eftersom man inte får något arbete. Att leva på 

bidrag kan upplevas som att man är en avvikare i samhället, eftersom ”bidragspengar” ger inte 

lika stor status i andras ögon som när man har tjänat ihop sina pengar genom avlönat arbete. 

När ungdomar får en inkomst genom lön blir följden att de inte blir beroende av sina 

föräldrar, och att få en lön blir därmed en start på ett vuxenliv, men den ökande 

ungdomsarbetslösheten gör att denna övergång inte blir av, eller blir senarelagd. (Rantakeisu 

m.fl. 1996) 

 

Det finns många arbetslösa ungdomar, men ändå så gynnas inte de främst inom 

arbetsmarknadspolitiken, och de tilldelas inte så stora resurser. Arbetsmarknadspolitiken har 

lagt stort ansvar på att det är kommunen som ska ge ungdomarna den hjälpande insatsen. 

(Svensson, 2007:183-184)  

 

I Sverige finns en socialtjänstlag som bygger på att alla ska ha ekonomisk och social trygghet, 

jämlika levnadsvillkor och vara aktiva deltagare i samhällslivet. (SoL 1:1§) I kap 3 2§ i SoL 

beskrivs hur varje enskild kommun ska agera mot arbetslöshet, och att det är socialnämnden 

som beslutar om detta. 

 

2.1 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen är en statlig verksamhet som har som mål att ge likvärdiga och effektiva 

insatser. Arbetsförmedlingen samarbetar även med försäkringskassan när det gäller personer 

som har sjukförsäkring, för att på bästa sätt få ut människorna till arbete igen. 

(http://www.regeringen.se/sb/d/2623/a/14446)  

 

Arbetsgivare och arbetssökande ska få hjälp att hitta varandra via arbetsförmedlingen. Målet 

är att sysselsättningen på lång sikt ska öka genom att den arbetssökande ska få hjälp att hitta 

ett jobb och arbetsgivaren ska kunna hitta kompetent personal att anställa. 

Arbetsförmedlingen prioriterar hjälpen till dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden 

och som länge stått utanför arbetsmarknaden. Detta gör de genom individuellt stöd i form av 
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ökad kunskap om jobbsökandet och arbetsmarknadspolitiska program. 

(http://www.arbetsformedlingen.se/admin/Documents/ams/broschyrer/koaf_200805.pdf) 

 

2.2 Arbetsmarknadsenheten, (AME) 

I Halmstad har man en myndighet, Arbetsmarknadsenheten, (AME), som arbetar under 

Arbetslivsförvaltningen, och som har hand om arbetslösa personer mellan 18 år och 65 år. De 

har en särskild avdelning för arbetslösa ungdomar som är mellan 18 och 24 år och de 

ungdomarna blir hänvisade till AME från arbetsförmedlingen och från 

försörjningsstödsenheten. Syftet med AME är att man skall försöka hjälpa ungdomarna att 

komma ut på arbetsmarknaden, t.ex. genom praktik, eller att försöka stimulera dem till att 

börja studera. AME arbetar i samråd med studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum. 

(http://www.halmstad.se/prod/halmstad/arbetsmarknad/dalis2.nsf/vyPublicerade/2C48EC59D

B365654C1256BB1004D1984?OpenDocument) 

 

Arbetsförmedlingen är statligt, men AME ligger under kommunalt ansvar. De har ett projekt 

”Ung i fokus” som innebär att man inriktar sig på dem som avbryter sin gymnasieutbildning.  

 

2.3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder och mål  

Regeringens mål med arbetsmarknadspolitiken är att bidra till en väl fungerande 

arbetsmarknad genom att öka sysselsättningen och minska utanförskapet, på så vis stärker de 

arbetslinjen. (http://www.regeringen.se/sb/d/2623) Åtgärder för att tryggas om man blir 

arbetslös är något som regeringen vill åtgärda. Regeringen vill att så många som möjligt går 

med i de olika arbetslöshetskassorna som finns, vilket ska leda till att man får en trygghet om 

man blir arbetslös, men tanken med detta är även att man ska kunna byta jobb om man så vill. 

Ett förslag är även att man ska sänka medlemsavgiften med 50kr/mån fr.o.m. 1/7-2009, och 

att man ska få snabbare ersättning än förut. Ersättningen ska utbetalas efter att man varit 

medlem i sex månader och inte efter tolv månader som tidigare regler. 

(http://www.regeringen.se/sb/d/10920/a/111828) 

 

När den borgerliga alliansen kom till makten 2007, så infördes nya regler för a-kassan som 

innebar en förhöjd finansieringsavgift. Detta fick många till att lämna a-kassorna i ren protest. 

(http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/24/90/6eac6dbc.pdf) 
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Arbetsmarknadspolitikens mål är att människor ska få full sysselsättning, och att det därmed 

ska leda till att man inte känner sig utanför. Insatserna ska främst gå till dem som har svårast 

att komma in på arbetsmarknaden. En satsning som görs för ungdomar är jobbgarantin. 

Arbetsförmedlingen är en myndighet som ska tillsammans med andra aktörer, (t.ex. 

försäkringskassan), göra förmedlingen bättre för de arbetssökande, vilket bidrar till att man 

som arbetslös får bättre service och en lättare matchning till det arbete man önskar vilja ha. 

Arbetsmarknadspolitiken är också viktig för att många nyanlända invandrare ska få arbete, 

och för att försöka få sjukskriva personer att komma ut i arbete. 

(http://www.regeringen.se/sb/d/2623/a/14446) 

Det totala priset för de arbetsmarknadspolitiska programmen var 17,5 miljarder kronor 2007, 

då ingår kostnad för aktivitetsstöd till deltagarna, särskilda insatser för personer med 

funktionshinder och köp av utbildning och övriga kostnader. 

(http://www.arbetsformedlingen.se/admin/Documents/ams/broschyrer/koaf_200805.pdf) 

 

2.4 Jobbgarantin 

För att minska ungdomsarbetslösheten och för att underlätta för ungdomar att ta sig in på 

arbetsmarknaden införs en jobbgaranti under 2007. Jobbgarantin består av utbildning och 

praktik. (http://www.regeringen.se/sb/d/7273/a/71086) 

 

De arbetssökande erbjuds coachning och praktik med syfte att erbjuda särskilda insatser till 

ungdomar i form av studie- och yrkesvägledning och utbildning med mål att de snabbt ska få 

ett arbete eller påbörja alt.fortsätta en utbildning. 

(http://www.arbetsformedlingen.se/admin/Documents/ams/broschyrer/koaf_200805.pdf) 

Under jobb- och utvecklingsgarantin ska man erbjudas, om man som arbetslös inte fått något 

jobb efter 450 dagar, någon form av aktivering ute på arbetsmarknaden. Denna satsning är en 

nysatsning så de personer som först berörs av denna åtgärd blir under våren 2009. 

(http://www.regeringen.se/sb/d/10920/a/111828) 

Ungdomar mellan 16 och 24 år omfattas av jobbgarantin när de varit inskrivna hos 

arbetsförmedlingen i tre månader. Jobbgarantin startar med ökat stöd och uppföljning av 

arbetssökandet. Efter detta sker ett aktivt matchningsarbete tillsammans med insatser såsom 

praktik eller utbildning. Ersättningen ska vara utformad så att den inte avhåller ungdomar från 
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att välja studier framför öppen arbetslöshet. Om man tackar nej till att delta på jobbgarantin 

har man inte längre rätt till arbetslöshetsersättning. Om man missköter sig eller är ogiltigt 

frånvarande, leder detta till sanktioner. (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/80247) 

Sysselsättningspolitiken innebär att varje medborgare har en ansvarighet för att man ska vara 

självförsörjande, att ta eget ansvar för både sin sysselsättning och sin utbildningsutveckling. 

Detta leder till att bakgrunden för att få ekonomiskt stöd är att man är aktiverad, och detta 

gäller främst för ungdomarna. Man vill motverka ett utanförskap genom att kräva att man som 

arbetslös ungdom ska delta i olika kurser och aktiveringar, (praktik), så får man i gengäld 

försörjningsstöd, och som även ska bidra till att stärka den arbetslöses sociala kompetens. 

(Svensson, 2007:187-188)  

De som beräknas omfattas av jobbgarantin är 30 000 arbetslösa ungdomar som är mellan 16 

och 24 år, och slutsumman för detta beräknas kosta 2,8 miljarder kronor, (brutto). Ytterligare 

en satsning som har gjorts för att lättare få ut ungdomar på arbetsmarknaden är att 

arbetsgivaravgifterna halveras för arbetsgivarna när de anställer ungdomar. 

(http://www.regeringen.se/sb/d/8980/a/80213)  

Skillnaden mellan Varbergs kommun och Halmstad kommuns åtgärder 

Det är kommunens ansvar att tillgodose socialtjänst vilket innebär att de ska tillhandahålla 

hjälp och stöd till de arbetslösa, (SoL 2:1-2§§), vilket innebär att stödet och insatserna kan se 

annorlunda ut i olika kommuner. I Varberg kommer man som arbetslös ungdom direkt till 

arbetsförmedlingen och kan få hjälp av deras åtgärder. Saknar man a-kassa så kan man söka 

försörjningsstöd hos socialtjänsten. 

(http://www2.varberg.se/default.asp?initid=1617&menutree=&toplinkname=Social%20omsor

g&menuheading=Social%20omsorg&mainpage=templates/08.asp?sida=386) 

 

I Halmstad är upplägget annorlunda för där erbjuds man som arbetslös ungdom en plats på 

Arbetsmarknadsenheten, och där kan man även ansöka om försörjningsstöd. Alla individer 

ska försöka försörja sig själva genom egen inkomst, eller genom andra olika bidrag som ges i 

samhället, och när de inte räcker till kan man vara berättigad till försörjningsstöd. De 

människor som har rätt till försörjningsstöd är de som vistas i kommunen och målet är att man 

ska få en skälig levnadsnivå så att man kan leva självständigt.  

(http://www.halmstad.se/prod/halmstad/arbetsmarknad/dalis2.nsf/vyPublicerade/3F5D6CB9A

FF3B8B8C1257029003D9401?OpenDocument) 
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Varberg och Halmstad som ligger relativt nära varandra rent geografiskt, skiljer sig ganska 

mycket åt när det gäller hanteringen av sociala problem. I Varberg är det arbetsförmedlingen 

som tar hand om arbetslösa ungdomar medan det i Halmstad är AME. Arbetsförmedlingen är 

statlig, försörjningsstödet var förr inbakat i socialförvaltningen nu är det AME som har hand 

om det. Arbetsmarknadsenheten är kommunal och tillhör arbetslivsförvaltningen. De har bara 

hand om människor som går på socialbidrag, och som inte kan få a-kassa. Enligt Karolina 

som arbetar på AME (intervju 081110), så vill många inte gå till socialen när de inte har ett 

jobb och pengar, för det är ju ett jobb de behöver.  

 

”75 % av ungdomarna som går här har ingen fullgjord gymnasieutbildning. Vi ska 

hjälpa dem med att komma ut på arbetsmarknaden eller få dem till att vilja utbilda sig. 

Det första vi gör är att identifiera individens behov för att hjälpa dem att finna 

motivation. Ungdomarna behöver referenser vilket de förhoppningsvis kan få genom en 

praktikplats, eller hjälp och stöd till att vilja utbilda sig. Många som kommer hit är 

osäkra därför har vi även jobbsökaraktiviteter. Dessa aktiviteter får de inte tacka nej till, 

samma sak gäller för de praktikplatser som vi erbjuder.” (intervju med Karolina från 

AME, 081110) 

 

Många har någon problematik som gör att även det är ett hinder för att få ett arbete. Behov av 

pengar för att försörja sig är också en anledning till att de kommer till AME. När man tillhör 

Arbetsförmedlingen har man a-kassa men de som går hos AME är inte berättigade till det.  

När man själv inte kan lösa sin ekonomiska situation så kan man vara berättigad till att få 

försörjningsstöd. Försörjningsstöd får man om man inte har sparade pengar, få då ska de 

användas först, och är man arbetslös och får försörjningsstöd så ska man vara en aktiv 

arbetssökande person. Förr var försörjningsstödet knutet till socialförvaltningen, men 

eftersom det ofta rör sig om att få ett jobb för att kunna försörja sig var det bättre att lägga 

försörjningsstödet under AME. Målet med deras verksamhet är att minska utbetalningar av 

försörjningsstöd genom att de arbetslösa ska kunna arbeta och vara självförsörjande. För att 

ungdomarna ska komma ut på arbetsmarknaden erbjuds de praktikplatser, vilket de inte får 

tacka nej till. 

 

Det var inte bara de olika insatserna mellan de båda kommunerna som var annorlunda, utan 

det var även miljön där myndigheterna var belägna. I Varberg var det mycket lugnare än i 

Halmstad. Det var inte så många besökande som i Halmstad och det var lättare att hitta 



 12 

receptionen. I Varberg var det inte heller något stort och öppet kontorslandskap vilket gjorde 

att man som individ inte kände sig så liten. I Varberg kändes det som folk var på 

arbetsförmedlingen tillfälligt, som om de bara var inne för att hämta ett papper om vart de 

kunde söka arbete och sedan kunde slussas vidare ut i arbetslivet. I Halmstad fanns ett stort 

öppet kontorslandskap där man som arbetssökande kunde sitta vid de många datorerna runt 

om i lokalen. Det var inte så lätt att veta vart man skulle vända sig när man kommer dit första 

gången.   

 

2.4 Tidigare forskning 

Många ungdomar kan känna sig mindre värda utav omgivningen de möter, bara för att de inte 

har något arbete. Desto längre tid som man har varit arbetslös desto starkare är känslan. Så 

många som var tredje arbetslös menar att deras hälsotillstånd har blivit sämre sedan de har 

blivit arbetslösa, och då är p.g.a. skamkänslor som välbefinnandet har blivit sämre. Det är 

viktigt att man ser att det ät samhällsutvecklingen som är orsaken till ungdomsarbetslösheten. 

Samhället har förändrats till att kraven på ungdomarna är stora och de är tvungna till att skapa 

sitt ”egna jag” genom olika former av upplevelser. Samhället består inte idag av traditioner 

som gör att vi som individer ”tar över” våra yrkesidentiteter av våra föräldrar. Många 

ungdomar ställer sig frågan hur de ska göra för att kunna fungera i samhället på ett bra sätt, 

och inte behöva uppleva rastlöshet p.g.a. att man som individ inte kan anpassa sig. 

Samhällsutvecklingen är idag att man ska som individ profilera sig själv, och då måste man 

veta vad man vill, utan att bli egoistisk. Det är för en samhällsmedborgare viktigt att arbeta, 

och man har med andra ord då misslyckats om man inte har något arbete. Följden blir att 

individens identitet blir rubbad och ersätts istället av skam och skuldkänslor. Det kan leda till 

ohälsa om man känner skam, och att misslyckas kan bli en känsla av att man är stigmatiserad.   

(http://www.arbetslos.nu/Forskning-ungdomsarbetsloshet.htm)  

 

Ekonomisk ersättning 

Enligt regeringens bestämmelse om jobbgaranti för ungdomar så blir deras ersättning mycket 

lägre för dem som är under 24 år än för övriga arbetslösa. De betalar trots detta lika mycket 

till a-kassa som de som är äldre än 24 år. Ersättningen sänks från 80 till 70 % efter 100 dagar 

och till 65 % efter ytterligare 200 dagar. Föräldrar som är över 24 år och som kvalificerat sig 

till a-kassa får den sänkt från 80 till 70 % efter 200 dagar och till 65 % efter 300 dagar. 

Ungdomar behandlas sämre ekonomiskt än andra arbetslösa. Jobbgarantin ska börja med ökat 
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stöd till och uppföljning av den unge arbetssökande vilket kräver 30 timmars 

arbetssökande/vecka. Under den här tiden har de närvaroplikt och den aktiva matchningen är 

obligatorisk. (http://www.s-info.se/region/show_debatt.asp?id=126&news=2460) 

 

Levnadsvillkoren har förändrats på senare år, bland annat för att det har blivit svårare att få 

tag i arbeten. 300 000 arbeten gick förlorade under 1990-talet, och de har inte återkommit. De 

som har drabbats mest utav denna förändring är ungdomarna. Det går att se ett samband 

mellan minskade arbetstillfällen och psykiska problem bland ungdomar. De minskade 

arbetstillfällena ger sig inte i uttryck bara som psykiska problem bland ungdomarna utav ger 

även utslag i den ekonomiska delen, vilket leder till att antalet fattiga ungdomar, som inte bor 

kvar hos sina föräldrar, har ökat. Orsaken till ohälsa bland ungdomar är ändå inte bara för att 

det är svårt att få tag i jobb, utan orsaken är även individualiseringen som har utvecklats i vårt 

samhälle. Nya möjligheter finns, vilket gör att man som individ vet inte riktigt hur livet 

kommer att se ut, och det blir med detta fler krav på individerna. Det gäller att kunna hantera 

denna individualisering för att må bra. (SOU 2006:77) 

 

Mycket av ungdomarnas miljö samspelar med varandra, t.ex. ekonomi och egen bostad. En 

del av att känna av vuxenlivet och välfärden är att ha en egen bostad, men för att ha det krävs 

en bra ekonomi. Allt fler ungdomar bor kvar en längre tid hos sina föräldrar vilket många kan 

känna som en påfrestning, för ett eget boende påverkar det mentala välbefinnandet. Både att 

ha en bristande ekonomi och att vara arbetslös påverkar individen negativt. (SOU 2006:77) 

 

Ju högre arbetslöshet desto lägre ersättningsnivå erbjuds. (Rantakeisu m.fl. 1996:99) 

Ekonomiska och materiella resurser påverkar den arbetslösas situation. Att ha en bra ekonomi 

leder till att man kan bibehålla sin livsstil, och sina sociala relationer, och att ha pengar 

innebär också att man har kontroll. (ibid:114) 

 

Hälsa hos arbetslösa ungdomar 

Ulla Rantakeisu har bedrivit forskning kring ungdomsarbetslöshet och kommit fram till att 

ungdomar är idag arbetslösa en längre period och deras försök att komma in på 

arbetsmarknaden har minskat. Andelen arbetslösa ungdomar har ökat mer än 

vuxenarbetslösheten. Det finns en obalans i dagens samhälle som utgör denna skillnad. Att 

vara ung och arbetslös skiljer sig mot att vara vuxen och arbetslös. Som vuxen arbetslös 
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innebär det ofta att man har mist sitt arbete medan man som ung arbetslös ofta inte kommit in 

på arbetsmarknaden. (Rantakeisu m.fl. 1996) 

 

Arbetslöshet kan individen inte styra över själv. Däremot kan den arbetslöse känna skam och 

skuld eftersom individens problem kan kopplas till individen själv om hur omgivningen ser på 

den arbetslöse på ett negativt sätt, t.ex. att de är lata. Den allmänna synen på de arbetslösa är 

att de undviker social interaktion. Att vara arbetslös påverkar ekonomin negativt och man har 

kanske inte den möjligheten att följa sina vänners aktiviteter p.g.a. bristande ekonomi och 

följden bli exkludering. Skam leder till svårigheter med att hantera de sociala relationerna. 

Om vi upplever känslan av att vi blir förolämpade av hur andra ser på att vara arbetslös är det 

en inkörsport till att skamkänslor uppkommer. Att känna skam innebär att man känner sig 

utesluten från en viss grupp. Självbilden påverkas också av vad vi tror att andra tycker om 

oss. All ledig tid kan för den arbetslöse kännas som en begränsning. (ibid) 

 

Att vara ung och arbetslös innebär att man är mer avhängig av sina föräldrar. Det stöd, både 

materiellt och ekonomiskt som dessa ungdomar får hjälp med av sina föräldrar, kan leda till 

att det krävs något tillbaka från den arbetslösa ungdomen, t.ex. att man ska hjälpa till med 

olika saker i hemmet. De kan även bli påminda av sina föräldrar att de ska försöka få ett 

arbete så att de inte upplevs som avvikare i samhället. (ibid:85) 

 

Margareta Bolinder (2006) har gjort en avhandling som visar på att de som aktivt söker arbete 

inte i högra utsträckning har lättare att få ett arbete. Hon har genom intervjuer studerat hur 

arbetslösa upplever sin situation och hur de hanterar den, och vad detta får för betydelse för 

deras chans till ett arbete. Hon upptäckte att de arbetssökande mår bra av att ha realistiska 

förväntningar på att hitta ett arbete men även att de mår bra av att känna att de har kontroll 

över sin situation. De som mår sämst av att vara arbetslös är de som värderar värdet av ett 

arbete högst. Man förlorar en del av kontrollen över sitt liv genom att bli arbetslös och 

riskerar därför sin psykiska hälsa. Den arbetslöse strävar efter att återfå kontrollen och 

förslagsvis bör statens insatser inriktas på detta, samt satsa på att bemöta de arbetslösas 

upplevelse av sin situation. 

 

Det finns forskning som visar att ohälsan bland arbetslösa är högre än hos dem som har ett 

arbete. Arbetslösa har ökad risk för depression, mental och fysisk utmattning och för tidig 

död. Man kan se samband mellan en befolknings hälsa och antalet arbetslösa. I Annika Åhs 
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avhandling (2006) undersöker hon arbetslösas självskattade hälsa och dödlighet jämfört med 

dem som har arbete, under en period med hög respektive låg arbetslöshet. Hennes 

undersökning visar också att man helst inte kontaktade vården när man behövde, detta gällde 

främst vis psykiska problem. 

 

I dagens samhälle mår de flesta utav ungdomarna bra, men olika undersökningar visar att allt 

fler ungdomar mår sämre med följder som oro och sömnsvårigheter. Många gånger benämns 

orsakerna vara stressymptom. För att stressymptom ska uppkomma spelar den egna 

individens förmåga in och även den omgivning som individen befinner sig i, vilket betyder att 

det är olika förutsättningar för varje individ. Stress uppkommer när individen känner att 

pressen blir för stor för den egna förmågan, och stress kan leda till ohälsa. (SOU 2006:77)  

 

Att man nämner ungdomar som en grupp är inte så konstigt eftersom de utmärker sig genom 

att tillföra mycket nytt, men det nya kan även medföra tvivel för individen. Ungdomar är en 

intressant social grupp eftersom de inte har fått skapat sina sociala positioner i samhället, och 

har därmed svårare att få säga vad de tycker, och det är därför viktigt att uppmärksamma 

denna ålderskategori. Det gäller även att satsa på ungdomarna och ge en bra start med bra 

utgångsläge i tidigt stadium för det medför att det ofta blir gynnsamt under resten av deras 

levnadsår. Det är viktigt för alla individer och deras hälsa, att de känner att de kan vara med 

att påverka samhället, och att de kan integreras socialt genom att ha sysselsättning. (ibid) 

 

Alla individer påverkas när något förändras, och när det är en negativ händelse blir det en 

belastning för individen. Är de negativa händelserna återkommande ökar risken för ohälsa. 

(ibid) En negativ återkommande händelse som de arbetslösa ungdomarna utsätts för är de 

negativa beskeden de får om de arbeten de har sökt, (om de överhuvudtaget får något besked 

alls utav arbetsgivarna). 

 

SCB har gjort undersökningar av levnadsförhållanden hos ungdomar, som visar att psykiska 

problem har blivit allt vanligare de senaste 20 åren. Sex stycken svenska studier visar ökade 

besvär hos ungdomar i form av ängslan, oro, ångest, nedstämdhet, sömnbesvär och trötthet.  

(ibid) 
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De som har en instrumentell inställning till arbete ser jobbet som mindre viktigt i förhållande 

till fritiden, samt att de anser sig arbeta mest för lönens skull. Enligt SCB’s undersökning så 

har ungdomars inställning till arbete blivit mer instrumentell och fritiden ökar i värde. 

(ibid) 

 

I non-working generation (1994) skriver Kristersson och Hellman om att arbetsgivare måste 

lära sig att förstå dagens välutbildade och kräsna ungdomar. Dagens ungdomar ställer höga 

krav på sitt arbete än vad tidigare generationer gjort och de vill behandlas som medarbetare. 

Ungdomsarbetslösheten är ett mått på hur det står till med Sveriges välfärd. Misslyckas vi 

med att få in ungdomar på arbetsmarknaden så kommer vi även att misslyckas på andra 

områden i samhället. 

 

Ungdomsarbetslösheten är ofta högre än arbetslösheten för äldre människor. De äldre har mer 

erfarenhet men ungdomar har många attraktiva egenskaper. De kan lätt flytta på sig, de är 

friskare, starkare och har en modernare utbildning. De har lättare för att ta emot nya 

kunskaper som krävs i ett informationssamhälle. Författarna tror det finns politiska hinder 

som stänger ute ungdomar från arbetsmarknaden. Det är ungdomarna som ska betala för sina 

föräldrars pension, betala räntor på stadsskulden och en massa andra offentliga utgifter som 

deras föräldrar röstat igenom. Detta ska de göra utan att någonsin haft ett arbete. 

 

Orättvisa lagar mot ungdomar: 

• lönesättningssystemet 

• lagen om livstidsanställning (tillsvidaretjänst) svårt att säga upp folk som missköter 

sig 

• straffskatt på initiativtagande. Höga skatter leder till att inga nya jobb skapas 

• Ungdomspraktikplatserna. Man gör av med massor av pengar på konstlad 

sysselsättning 

 

Syftet med åtgärderna är att hålla ungdomar sysselsatta, problemet är att de ersätter riktiga 

arbeten. De kostar också mycket pengar. De tränger också ut riktiga arbeten, de jobben betalas 

av staten och behöver inte skapas av ett företag som betalar ut lön. Nackdelen med 

praktikplatser är att företagen föredrar att ta emot praktikanter som är billigare, framför att 
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anställa. Ur företagens synvinkel är det gratis arbetskraft. Med detta får man även räkna 

kostnad för bidrag. (Kristersson, Hellman 1994:39-40) 

 

3. Teori 

3.1 Bauman 

Innan konsumtionen var det arbetsetiken som styrde samhället. För att arbetsetiken ska 

fungera finns det två underförstådda förutsättning enligt Bauman (2006). För det första så för 

att få något måste man göra något som andra tycker är värdefullt, dvs. du måste ge för att få 

ta. För det andra så är det fel att vara nöjd med det man har, man ska hela tiden vilja ha mer 

och anstränga dig för att få det. På detta sätt blir ditt arbete en viktig verksamhet med ett eget 

värde. 

”…du ska fortsätta att arbeta även om du inte förstår vad det kan ge dig som du inte 

redan har eller inser att du behöver. Att arbeta är bra, att inte arbeta är dåligt.” (ibid:13) 

 

Tanken bakom arbetsetiken var att få hängivna och helhjärtade arbetare som hade 

engagemang och utförde sina arbetsuppgifter på ett naturligt sätt, liknande sättet de utfördes 

på när hantverkare hade kontroll över sitt eget arbete. Arbetsetiken skulle lösa 

arbetskraftsproblemet och lösa problemet med att folk hade behov som behövdes 

tillfredsställas, genom den nya moderniseringen. Arbetsetiken har ersatts av 

konsumtionsestetik, menar Bauman. Tidigare var du en ”god” samhällsmedborgare om du 

arbetade mycket och ofta, nu blir du det om du konsumerar, mycket och ofta. Som konsument 

har du fullt med valmöjligheter, men i dagens samhälle går det inte att välja bort konsumtion. 

Genom det du konsumerar så skapas en bild av dig, du får en identitet av det du köper – på 

gott och ont. På så vis skapas en hierarki genom olika positioner som folk innehar, detta 

innebär att folk inkluderas i grupper, men även exkluderas. Detta kallas för social 

exkludering. Effekten blir att individen blir styrd och kan aldrig förverkliga sig själv. Känslan 

av att inte ha kontroll över sitt eget liv är enormt betungande. En känsla av hopplöshet kan 

infinna sig. (ibid) 

 

3.2 Beck 

Beck beskriver att individualiseringen betyder frigörelse och är ett begrepp som beskriver en 

strukturell och sociologisk förändring av sociala institutioner, och sambandet mellan 

individen och samhället. (Beck 2008: 202) 
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Dagens värld är reflexiv (Beck & Beck-Gernsheim, 2002) vilket innebär att man ska fatta 

snabba beslut, saknar mål, är här och nu, val osv. Föregående generationer hade inte det valet. 

Dessutom ska det ske snabbt, som en reflex. Det blir svårt att distansera sig när man befinner 

sig inne i det, man kan därför inte reflektera. 

 

Beck (2002) menar att individualisering innebär risker och självständighet, alltså kan man inte 

förutspå vad som kommer att hända i framtiden. Individualisering enligt Beck (2002) handlar 

om en insikt om jagets ofullständighet. Alla ska idag vara självförsörjande, både ekonomiskt 

och känslomässigt och detta sätter käppar i hjulet för grunden som tidigare lagt och alla 

fördelar som finns med det sociala kollektivet. Enkelt sagt säger han att individualisering 

handlar om ”disembedding without reembedding” (Beck & Beck-Gernsheim, 203) och menar 

då att man vuxit ut sin forna roll, utan att veta riktigt vart man hör hemma. 

 

”Individualization is a concept which describes a structural, sociological transformation 

of social institutions and the relationship of the individual to society” (ibid:202) 

 

Individualisering handlar om vad som händer i samhället, människor isolerar sig allt mer ifrån 

varandra, man bli mer ensam i sitt eviga sökande efter sig själv.  

 

”Your own life – your own failure”. (ibid: 24) 

 

Sociologen Ulrich Beck menar att individers levnadsvillkor har blivit betydligt bättre och 

utvecklats i en rask takt, men det som har utvecklats fortare är individernas förväntningar. 

Han menar vidare att även om vi har god ungdomsvård så finns det ändå ett stort antal 

ungdomar som mår psykiskt dåligt och det är bland annat för att det är svårt att få arbete. 

Många av de arbetslösa har även blivit rådda till att studera, även om de hellre hade velat 

arbeta. (SOU 2006:77) 

 

Samhället har utvecklats till att bli individualiserat, vilket gör att individerna frågar sig vad 

som tidigare var givet. Mycket är inte givet, som t.ex. nation eller religion, och i o med 

individualiseringens framfart så innebär det många möjligheter för individen, men det finns 

inga direkta och tydliga normer hur något ska vara. De unga individerna har mer att tänka på 

och besluta om i dagens samhälle än förr i tiden.  Ett individualiserat samhälle kräver också 
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en ökad kompetens, och ökad kompetens är betydelsefullt för att det inte ska leda till psykisk 

ohälsa i det samhälle vi lever idag.  Även om individualiseringen har en betydelse av lycka 

och framgång, så kan det ändå leda till ohälsa eftersom det finns ett glapp mellan individers 

förväntningar och individers förverkligande. (ibid) 

 

3.3 Mills 

När Mills pratar om den sociologiska visionen menar han att den förenar enskilda individers 

liv med samhällets historia. Denna vision kopplar ihop individers personliga bekymmer med 

samhällets problem, och det är en fördel eftersom samhället är föränderligt. (Paper; 

”Studieinstruktioner för arbetet med Den sociologiska visionen”, Per-Olof Olofsson, 

Halmstad Högskola, 2008-10-06) Den sociologiska visionen kan ge en klarare förståelse när 

historia och biografi inkluderas. (Mills 2002:17) När Mills talar om biografi avser han det liv 

en individ lever och hur denne själv upplever det, med andra ord, ett helt vanligt liv. Historia 

är för honom en samhällsförändring som influerar samhällsstrukturen. 

 

Vidare menar Mills att biografi och historia måste tillsammans med samhällsstrukturen vävas 

ihop, och detta är viktigt att ta hänsyn till det vid forskning. (Paper; ”Studieinstruktioner för 

arbetet med Den sociologiska visionen”, Per-Olof Olofsson, Halmstad Högskola, 2008-10-06) 

En viktig och bra aspekt på den sociologiska visionen är att den ger en förklaring av 

individens bekymmer, sammankopplat med det som vi anser vara sociala problem eller som 

samhällsproblem. (ibid:17) 

 

När man pratar om arbetslöshet måste man se problemen ur en sociologisk vision, d.v.s. att se 

till varje individs bekymmer, och hur olika en arbetslöshet gör sig på olika människor. 

Arbetslöshet är inte roligt för någon människa, men följden kan slå olika hårt på olika 

människor, beroende på deras livssituation. Det är bl.a. detta som den sociologiska visionen 

gör en åtskillnad i; individers bekymmer, (i närmiljö), och med problem som kopplas till 

samhällsstrukturen. (ibid:27) 

 

Det är inte alltid att individen ser sina problem utifrån att det är samhället som har förändrats, 

genom institutionella stridigheter. Det är därför viktigt att man försöker förstå en individs 

livshistoria och samhällets historia för att få en klarare bild av de förändringar och händelser 

som gjorts. (ibid:23) Samhället är föränderligt och så kommer utvecklingen att fortsätta.  
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Individerna i samhället kan inte förstå de krafter som påverkar och kontrollerar dem i deras 

vardag. Makteliten har en sådan position i samhället, och därför också den makten som krävs, 

för att reformera människornas vardag. Det som makteliten gör, eller undviker att göra, får 

stora konsekvenser.  

 

”Den sociologiska visionen gör det möjligt att förstå den historiska scenen i stort och 

dess innebörd för olika individers inre och yttre livshistoria.” (Mills 1997:25) 

 

Med andra ord är man inte är säker på sin sociala position i samhället. Som arbetslös har du 

en lås status eftersom du saknar något av det mest grundläggande som samhället har att 

erbjuda, ett jobb. Är du dessutom ung har du ännu sämre förutsättningar eftersom du saknar 

viktig erfarenhet. 

 

Vi är oftast inte medvetna om vår närmsta omgivning, om vad som styr vårat livsöde och 

vilka möjligheter som finns för oss. Människor skapar själv sin livshistoria, men det finns 

yttre påverkningar som styr våra val. (Mills 1997) 

 

”Rationellt organiserade sociala åtgärder är inte med nödvändighet ett medel till större 

frihet – för individen eller för samhället. I själva verket är det ofta ett medel för tyranni 

och manipulation, ett medel att eliminera själva möjligheten till förnuft, själva 

förmågan att handla som en fri människa.” (Mills 1997:160) 

 

Ett exempel på rationellt organiserade sociala åtgärder är a-kassan eller socialbidrag som 

arbetslösa tvingas ta till och leva på. Från början var tanken att man skulle få hjälp med att 

försörja sig men idag är det ett stort kontrollorgan på individen. För att få stämpla eller få 

socialbidrag tvingas du t ex söka ett visst antal arbeten varje vecka, oavsett om du vill ha dem 

eller inte. Budskapet som samhället (makteliten) skickar ut är tydligt: Arbetslös = oduglig.  

Individerna tror att de är fasta i sin sociala position vilket leder till olust. Olust kan leda till att 

människor manipuleras in i ett system där de får ta de jobb som erbjuds, lågavlönade, dåliga 

arbetsvillkor, långa timmar. 
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3.4 Foucault 

Under olika epoker har individer haft olika värdegrunder med olika begränsningar (Eriksson 

m.fl. 2000) och därmed har också synen på den disciplinära makten, (den makten som 

bestämmer hur människor ska straffas), ändrats genom åren. Vi blir ständigt bevakade och 

dömda, och uppför vi oss inte som makthavande vill blir det sanktioner. Vi ska följa de 

normer som finns, och de som bestämmer vad som är normalt är de som har makten. (Ritzer 

2003) I alla disciplinära system finns någon form av straffmekanism. (Foucault 1998) 

Makt utövas på olika sätt och det påverkar utsatta människor. (Eriksson m.fl. 2000) 

 

Michel Foucault gjorde flera undersökningar där han gjorde analyser av de mest utstötta i 

samhället och menade att de utsätts för en disciplineringsprocess. Disciplinering innebär att 

man först delar in individerna i olika rum, och använder sig av andra kontrollmedel som 

tidsschema, rutiner och vissa uppgifter som är obligatoriska. Disciplineringsprocessen inriktar 

sig på att man ska nå ut till individernas psyke eller samvete, och genom denna metod så blir 

individerna underställda makten genom att de är lydiga, man utbildar på det sättet en 

underordnad (Foucault 1998) Foucault beskriver att man som individ inte äger makten utan 

man bara praktiserar den, och att makt finns alltid vid sociala relationer (Ritzer 2003)  

 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

Vi har använt oss av kvalitativ metod eftersom vi ville försöka förstå intervjupersonerna och 

deras liv. (Sjöberg 1999:52), och vi ville även se hur intervjupersonerna ser på sin situation. 

(Alvesson, Deetz 2000:81) Anledningen till att vi valde kvalitativ metod är att den kvalitativa 

forskningen kan ge en bredare beskrivning av det man undersöker. (ibid:71) Vi tyckte att 

denna metod verkade vara mest lämplig för vår undersökning eftersom vi ville komma närma 

våra intervjupersoner, och försöka få en djupare förståelse för det vi undersökte. 

 

En risk man tar med kvalitativ metod är att erfarenheter och känslor osynliggörs. (Sjöberg, 

1999) En fråga som kan komma upp är om man verkligen tolkar rätt? För att undvika detta 

tror vi att man ska använda en strategi för att styra upp intervjuerna något, men även att man 

tar upp viktiga saker som intryck, tankar och känsligt om det känns relevant.  
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4.2 Urval 

Vi har inriktat oss på ungdomar i åldern 19-24 år och tar inte hänsyn till saker som kön, 

etnicitet och klass när det gäller urval av informanter. Anledningen till att vi valde ungdomar i 

den här åldern är att de omfattas av jobbgarantin eller liknande åtgärder.  

 

Vi ville undersöka de som tagit studenten och satte därför en lägre gräns på 19 år. Efter 24 års 

ålder så omfattas man inte längre av jobbgarantin och man räknas inte längre som ungdom i 

detta sammanhang. 

 

Vi ville se om en längre tids arbetslöshet kan leda till att individen påverkas och i så fall hur, 

därför har vi valt ungdomar som varit arbetslösa i 3 månader eller längre. Vi ville från början 

undersöka ungdomar som varit arbetslösa ännu längre men det visade sig svårt att hitta.  

 

4.3 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden har gjorts i form av djupintervjuer med de arbetslösa ungdomarna, 

en och en. Vi har använt oss av halvstrukturerade frågor där samma frågor ställdes till alla 

intervjupersonerna. Frågorna var delvis öppna vilket ledde till att intervjupersonerna hade 

utrymme att delge oss en subjektiv information. (Gillham 2008:103) 

 

Intervjuguiden var uppdelad i två delar. (se bilaga) Den första delen hade inriktning av en 

personlig karaktär och den andra på ett socialt plan. De personliga frågorna var inriktade på 

att ge svar på vad intervjupersonerna själv känner och tycker, vi ville ta del av deras 

uppfattning av att gå en åtgärd. De sociala frågorna handlade om hur de behandlas av andra, 

deras syn på andra och om de märkt någon skillnad i hur de agerar och tänker kring andra 

efter att de blev arbetslösa.  

 

Fördel med intervjuer är att man är närvarande vilket kan underlätta förståelsen för aktörens 

svar och man kan direkt ställa följdfrågor vid behov. Nackdelen är att intervjuarens 

personlighet och arbetssätt kan påverka intervjun i den riktning man vill att forskningen ska 

ta. Respondenterna svarar gärna på ett visst sätt för att göra ett gott intryck eller för att inte 

framstå som okunniga, man får helt enkelt det svaret man vill få. (Halvorsen 1992: 89) 
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Andra nackdelar som finns med den kvalitativa metoden, och att intervjua, är att man kan 

känna sig påtvingande genom att man vill göra intervjuer, eftersom intervjupersonerna, (i vårt 

fall de arbetslösa), har inte själva valt att få en undersökning gjord av hur deras situation är. 

(Sjöberg 1999:52). Känslan att man avskiljer de arbetslösa från det normala och klassar dem 

som avvikare, (ibid:53), kan vara en orsak till att man tycker denna metod känns mindre bra. 

Att man kommer som en främling och ska göra en undersökning utifrån de arbetslösas 

situation är att redan från början betrakta de som avvikare. Närheten som krävs i en kvalitativ 

undersökning kan vara kränkande eftersom informanten är så utelämnad, det är lätt att 

informanten görs till studieobjekt. (ibid:53) 

 

4.4 Etik 

Vi informerade respondenterna om anonymitet, konfidentiell behandling och publicering. 

(Gilham 2008:33) Innan vi började med att intervjua dem meddelade vi intervjupersonerna att 

inga namn skulle nämnas eller publiceras, och anledningen till varför vi använde bandspelare, 

och de fick frågan om de tyckte att det gick bra att vi använde bandspelaren. Respondenterna 

fick även information om att allt inspelat material förstörs efter att det har transkriberats. De 

fick även information om vad vårt syfte med intervjuerna var, hur vi skulle publicera vårt 

material, och för vilken grupp som vi skulle delge det till. Av den anledningen har vi använt 

fingerade namn när vi redovisar vår empiri. 

 

4.5 Transkribering 

Vid transkriberingen av intervjuerna skrev vi ner allt som intervjuaren och intervjupersonen 

sagt, med användning av olika stilar, (Gilham 2008:169), för att belysa när någon betonade 

något eller gjorde uppehåll i sina meningar. 

 

När man gör intervjuutskrifter så bidrar det till att man kan analysera språk, uttryck och sätt 

att tala. Det är även bra till för att man själv som intervjuare får en inblick hur man är som 

intervjuare. (Widerberg 2002:116) 

 

4.6 Förförståelse    

När man har ett hermeneutiskt synsätt måste man inse att man aldrig möter världen 

förutsättningslöst. Våra förutsättningar bestämmer vad vi kan förstå och inte. Förförståelse är 

nödvändigt för att kunna visa förståelse. (Gilje & Grimen 1992:183) 
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För att få en bra empatikänsla med intervjupersonen tror vi att det kan vara bra om man själv 

har varit arbetslös. För någon som aldrig har varit arbetslös så innebär det en svårare uppgift 

för personen att tänka sig in i de arbetslösas situation. Vi försöker tolka en värld utifrån våra 

egna erfarenheter. Det är väldigt lätt att tycka saker om det som man inte vet någonting om, 

därför är det viktigt att man försöker komma nära det man ska undersöka. 

 

Vi har båda egna erfarenheter av att vara ungdom och gå en arbetsmarknadspolitisk åtgärd 

och kan därför bidra med kunskap därifrån. Det är däremot viktigt att skilja på sina egna 

åsikter och tankar och intervjupersonernas upplevelse.  Vi har försökt att inte ha förutfattade 

meningar i vårt arbete, d.v.s. att inte redan innan ha gjort en bedömning, om vad vi skulle 

komma fram till i vår analys. Förutfattade meningar behöver inte alltid vara dåliga, förutom 

när det skadar någon annan människa, men vi ville ändå försöka vara oberoende och inte leda 

undersökningen till ett resultat som vi tror kunde vara väntat. (Gillham 2008:26-27) 

 

Från vår utbildning har vi fått utökade kunskaper om att se individen i samhället och hur 

samhällsutvecklingen påverkar arbetsmarknaden. 

 

4.7 Hermeneutik  

I vår forskning har vi använt oss av ett hermeneutiskt synsätt som innebär att vi tolkar och 

förstår en verklighet som redan blivit tolkad av aktören. Alla har en viss förståelse av sig 

själva, andra och den fysiska världen. Detta gör att vi bör ha i åtanke att våra tolkningar är 

redan tolkad av aktörerna själva. Genom att förklara hur någon handlar måste man gå längre 

än individernas självuppfattning och se till vad de har för förståelse om sig själva och andra. 

(Gilje, Grimen, 1992:179) Vår forskning bygger på aktörernas beskrivning och uppfattning 

om deras handlingar och identitet.      

 

4.8 Tillträde och genomförande  

Vi kontaktade först Eductus som är under avveckling, och vi fick istället ett råd av dem att 

kontakta Arbetsmarknadsenheten, (som arbetar under Arbetslivsförvaltningen) i Halmstad och 

som har hand om arbetslösa ungdomar. Enligt den personen vi kontaktade, kunde vi få 

tillträde, (med godkännande av ungdomarna), till att intervjua en nystartad grupp med 

arbetslösa ungdomar, (12 personer).  
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Vi hörde av oss till Arbetsmarknadsenheten, (AME), i Halmstad via mail där vi fick kontakt 

med Karolina Bozic som är ungdomshandläggare. Vid vårt besök med henne berättade hon 

om hur verksamheten fungerade och vad hon hade för arbetsuppgifter. Hon kontaktade de 

ungdomar som hon trodde skulle vilja ställa upp på en intervju. Därefter fick vi kontakta de 

berörda ungdomarna, (som blev tre stycken), och vi fick själv bestämma träff med dem. Vi 

var noga med att det skulle vara tider och dagar som ungdomarna själva fick välja, och vi 

frågade även om de tyckte att intervjuplatsen var lämplig. Ungdomshandläggarens förslag var 

att vi skulle intervjua dem på en mer neutral plats än på AME, så platsen blev istället 

biblioteket. En utav ungdomarna fick vi inte tag på även om vi ringde och skickade sms. De 

andra två ungdomarna fick vi tag på, men varvid bara en dök upp på det gemensamt bestämda 

intervjutillfället.  

 

I samband med detta så hörde vi även av oss till arbetsförmedlingen i Varberg via telefon. Vi 

fick direkt kontakt med två kvinnor som var ansvariga för Jobbgarantin. De frågade 

ungdomarna i projektet om de ville bli intervjuade och två svarade ja. Vi välkomnades till 

deras träff en tisdag och väl där träffade vi sex stycken ungdomar som inte hade fått 

information om våra intervjuer. De svarade gladeligen ja på att intervjuas och på väldigt kort 

tid, och väldigt enkelt fick vi sex stycken intervjuer. Intervjuerna gjordes på 

arbetsförmedlingens lokaler under tiden som utbildningen pågick, vi var mer än välkomna och 

de var glada över att hjälpa till.  

 

Vi kontaktade även arbetsförmedlingen i Falkenberg via telefon och fick kontakt med en 

handläggare som skulle hjälpa oss. Vi fick inte själva tillträde till ungdomarna, p.g.a. 

sekretess, utan de tillfrågades av arbetsförmedlingen och skulle kontakta oss vid intresse. 

Efter några dagar kontaktade vi återigen arbetsförmedlingen och påpekade att vi inte fått 

kontakt med några intervjupersoner. De beklagade det svaga intresset och skulle göra ett nytt 

försök vilket inte heller lyckades. Svårigheten här var att intervjupersonerna skulle kontakta 

oss, vilket vi tror att det är svårt att få dem till att göra det. 

 

Att få tillträde till intervjuerna var svårt. Handläggarna som arbetar med de arbetslösa 

ungdomarna är väldigt restriktiva, eftersom allt är under sekretess. Vi upplevde ändå att de 

ungdomar som vi har intervjuat har öppnat sig och har ofta haft en vilja att berätta hur det 

känns att vara arbetslös. Vi valde att använda en bandspelare vid våra intervjuer vilket skulle 

leda till att vi inte behövde sitta och anteckna under intervjun. Detta var för att vi ville få en 
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öppen intervju och att vi skulle slippa anteckna under samtalet, vilket kan leda till en mer 

dialog mellan intervjuaren och respondenterna. 

 

5. Resultat 

5.1 Intervjupersonerna 

Vi har intervjuat sex personer som är inskrivna på arbetsförmedlingen i Varberg, alla går 

jobbgarantin och har varit arbetslösa mer än 3 månader. Samtliga har gymnasieexamen och 

deras ålder varierar mellan 19-24år. 

 

Per har varit arbetslös i 6 månader och har innan dess arbetat under kortare tid på olika 

arbeten. Han är driven och nyfiken på vad arbetsmarknaden har att erbjuda.  

 

Mia  har också varit arbetslös i 6 månader och vet inte riktigt vad hon vill arbeta med.  

 

Maria  blev arbetslös sedan hon slutade studera till förskolelärare vilket var för 3 månader 

sedan, hon började på jobbgarantin med viss tveksamhet eftersom hon mer eller mindre var 

tvingad att gå där för att få fortsatt inkomst.  

 

Cecilia har varit arbetslös sedan juli då hon blev uppsagd från sitt jobb för att hon var gravid. 

Hon flyttade då till Varberg och efter 3 månader fick hon erbjudande om att börja på 

jobbgarantin.  

 

Rickard  har varit arbetslös sedan han tog studenten för 1,5 år sedan och hans mamma 

tvingade honom att skriva in sig hos arbetsförmedlingen. Efter han hade varit arbetslös ett tag 

så blev han kallad till jobbgarantin, något som han tyckte var spännande. 

Jens har varit arbetslös i 3,5 månader och kände att han saknade motivationen som behövdes 

för att läsa vidare på högskola/universitet. Han valde själv att gå jobbgarantin, det fanns inga 

krav på honom att göra det. 

 

Vi har även intervjuat Stefan som är inskriven på Arbetsmarknadsenheten i Halmstad, och får 

försörjning via försörjningsenheten. Stefan har varit arbetslös i nästan 3 år och har flyttat runt 

en del sedan han slutade gymnasieskolan som han aldrig gick färdigt. Det är inte den första 
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åtgärden han går (Ung i Fokus), han har erfarenhet från flera åtgärder och från olika städer 

och deras tillvägagångssätt. 

 

5.2 Upplevelser av att vara arbetslös i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd 

Det blir väldigt tydligt för oss att ingen av intervjupersonerna tycker om att vara arbetslös. De 

nämner tristessen, att de inte har någonting att göra och därför lätt blir rastlösa. Ju längre tid 

som går desto mer påtagligt blir det med den dåliga ekonomin. Det märks som mest när de 

försöker komma på någonting att göra, och blir hindrade då de saknar pengar.  

 

”Det är ju lite olika….det går uppåt och neråt…man får försöka hitta på saker som man 

kan göra. Det tog ju ett tag innan man fick några pengar så då kunde man inte göra 

någonting överhuvudtaget. Så då var det ju…..sämre och sämre. Och så är det svårt när 

man inte får svar från de olika jobben man sökt.” (Per) 

 

De nämner också att det är jobbigt att se kompisarna jobba, när de själva inte gör det. 

 

”I början så tyckte man…så tyckte man att det var skönt att man var ledig och så 

men…sen blev det ju bara tjatigt och så….bara dega och vara hemma det är gott att ha 

något att göra under dagarna, när man märker att andra åker iväg om dagarna…..och det 

blir tråkigt i längden.” (Maria) 

 

Maria berättar att hon i början kände sig hoppfull men ju längre tid som gick så kände hon sig 

bortglömd när hon aldrig fick något svar från de jobben hon sökt vilket sedan gjorde henne 

deppig. Hon försökte ändå hålla humöret uppe för att på så sätt fortsätta hoppas. 

 

Maria berättar om hur hon blir behandlad av andra som frågar vad hon gör på dagarna. När 

hon svarar att hon är arbetslös brukar samtalet snabbt avslutas. Hon berättar att, när hon hade 

ett yrke som hon utövade så frågade folk mycket mer om vad hon gjorde och hon fick mer 

respons. Det är dock inget hon bryr sig om för hon vill ändå inte prata med vem som helst om 

sin arbetslöshet, det gör hon helst bara med dem som står henne närmast. 

 

Cecilia trivs väldigt bra på jobbgarantin vilket hon gillar eftersom hon lätt känner sig deppig 

av att få nej från arbetsgivare. Även Rickard påpekar att han varit uttråkad och inte riktigt 
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vetat vad han ska göra. När vi frågar Jens hur han upplever det är att vara arbetslös så svarar 

han såhär:  

 

”(suck) Ja det är ju väldigt moralsänkande om man säger så, man är ju aktiv och söker 

och så är det det ständiga problemet att man inte får några svar, hur mycket man än går 

på dem.” (Jens) 

 

Att inte få svar från arbetsgivaren innebär att de inte ens får en försäkran om att arbetsgivaren 

ens sett just deras ansökan. Jens är ändå hoppfull trots att han mått dåligt då och då. Han 

menar att det är hans fritidsaktiviteter som gör att han mår bra igen. 

 

Stefan som har varit arbetslös under en längre tid berättar att man kan bli rätt rastlös, har 

ingenting att göra, lat, vänjer sig väldigt lätt vid situationen av att man inte gör någonting på 

dagarna, han sitter mest bara hemma. Man blir väldigt isolerad, inte så mycket social kontakt 

mot vad man annars skulle göra. Han berättar att det var lättare att vara arbetslös när han var 

yngre då för då hade han fortfarande de runt sig i ens egen ålder, de arbetade inte särskilt 

mycket, så det var lätt att ha kontakt. 

 

Stefan försöker sysselsätta sig själv genom att titta på film, serier, tv, läsa böcker m.m. för att 

på så vis stänga ute att ”man faktiskt inte gör nånting vettigt.” (Stefan) Dock så erkänner han 

att rastlösheten hinner ikapp honom i slutändan så därför är han extra glad över att han fått 

praktik. 

 

Stefan gillar inte hur omgivningen ser på arbetslösa ungdomar: 

 

”…man ses ju ner på direkten. Vem som helst som man möter som får reda på att man 

är arbetslös tycker att man är meningslös för samhället. Man är en plåga….och en 

parasit. Får du arbete så/Just nu ligger jag i limbo för jag har praktik men jag lever ju 

fortfarande på skattepengar. Men det ses lika mycket ner på psykiskt sjuka människor 

idag.” (Stefan) 

 

5.3 Arbetsmarknadsåtgärdens betydelse för individen 

Per säger att han har fått hjälp med att skriva personliga brev och meritförteckningar, men han 

tycker att hjälpen kunde ha kommit tidigare. Han säger att om hjälpen kommit direkt när man 
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skrev in sig på arbetsförmedlingen så hade han kanske inte behövt gå jobbgarantin 

överhuvudtaget.  

 

”Ja…och vi får hjälp med att skriva personliga brev…åh..så 

meritföreteckningar…fast…. jag tycker egentligen att det är rätt onödigt att få den 

hjälpen nu så här sent…..tycker jag. 

I: Så den hjälpen får ni inte hjälp med i början? 

Per: Nä….alltså den enda hjälpen vi får typ är genomgång av.. såhär..av 

arbetsförmedlingen här och sen får vi prata med  någon som lägger upp…alltså…vi får 

en handläggare då…och typ ger hon oss några jobb som vi kan söka, och sen är det 

klart och sen väntar man till de här månaderna till man får gå in i Jobbgarantin. 

I: Och det är alltså först då som du får lära dig allt med CV; personliga brev? 

Per: Ja, jag tycker att hade man lärt sig det från början hade man kanske inte behövt 

komma på Jobbgarantin över huvud taget, då hade man kanske redan haft ett jobb från 

början. ” 

 

När vi frågar honom om det finns något han saknar med åtgärden så nämner han också att han 

skulle vilja komma in på praktik snabbare för att på så sätt få referenser och öka sina chanser 

till jobb.  

 

”Ja…att man skulle komma in på praktik mycket fortare…..för att får du praktik kan du 

få referenser….och har du referenser så är det större chans att du får jobb….för många 

av oss som går här på det här… Jobbgarantin som är unga har ju inte referenser för att 

vi har inte jobbat innan, och det är jättesvårt att få jobb då..…det är jätte svårt. Så jag 

tycker att man skulle skickas…...att man istället för att vänta i tre månader extra så 

skulle man bara vänta en och en halv månad, minst…eller max…en månad och sen 

skulle man komma ut på praktik.” (Per) 

 

Mia och Rickard hoppas på att få hjälp och vägledning och det är just stödet som de 

uppskattar mest. De säger att de får nya krafter av att komma till åtgärden och få tips. Även 

att få träffa andra arbetslösa som är i samma situation som de själva känns bra. De är överlag 

väldigt nöjda med jobbgarantin även om Rickard tycker att det är lite segt, tidsmässigt. 

 

Mia erkänner att folk behandlar henne annorlunda sedan hon blev arbetslös, familjen där 

hemma är mer på henne om att hon ska jobba. 
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”Nej.det är mer när jag sitter hemma och tänker. Men ibland undrar jag om jag får 

något jobb…åh..då blir det lite press från omgivningen. Det är mest jag själv…inte att 

någon har sagt det eller så.” (Mia) 

 

Maria och Rickard har blivit bättre på att skriva en arbetsansökan och tar det på större allvar 

än hon gjorde innan hon började på åtgärden. De nämner också att de fått större kunskap i hur 

man söker jobben på ett mer effektivt sätt, men även hur man ska uttrycka sig och bete sig på 

en personlig intervju. 

 

Rickard upplever en stor förändring sen han började på jobbchansen. Vi frågade honom vad, 

om något, han tyckte hade förändrats. 

 

”Ja det måste jag säga, jag söker väldigt mycket mer jobb nu än vad jag gjorde innan 

jag började här. Innan jag började här så var jag ju väldigt/inte lat just men/med att söka 

jobb så jag har ju kommit en lång väg när det gäller jobbsökandet iom att jag blev 

inskriven här så.” (Rickard) 

 

Om Rickard hade haft ett arbete så tror han att han inte hade varit lika rastlös, eftersom 

ekonomin då hade sett annorlunda ut så hade han velat flytta hemifrån och därmed tror han att 

han hade utvecklats mer som person. Även Per tror att hans liv hade sett annorlunda ut om 

han haft ett arbete. 

 

”Jaaa….tja…alltså…om jag hade fått ett arbete nu så hade jag i alla fall varit nyttigare 

för att man får någonting att göra, för det tråkigaste med att vara arbetslös är just att inte 

ha någonting att göra.” (Per) 

 

Stefan från Halmstad har en lite annorlunda syn på åtgärden som han går hos AME. Han ser 

den som ett sätt att kontroller ungdomarna, som visserligen hjälper mycket men att många får 

gå där flera gånger vilket gör att han ifrågasätter dess effektivitet.  

 

”Ett program som hjälper ungdomar att komma ut i arbetslivet, när de har haft svårt till 

att göra det innan. Det hjälper till en viss del men det är många som kommer dit som får 

gå om, och om, och om bara för att det är inte bara det stödet de behöver, det är mycket 

annat utöver det. AME är försörjningsenhetens sätt att skjutsa iväg ungdomar så man 

slipper ta itu med dem helt själv.” (Stefan) 
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Han har lärt sig lite mer om att söka jobb men annars tycker han inte att åtgärden hjälpt 

honom. De kunskaper han har idag om arbetsmarknaden har han mer eller mindre tvingats 

lära sig själv. Han tycker att det var mycket problem som skapade förvirring innan han fick gå 

ut på praktik.  

 

”Det är väldigt mycket förvirring på försörjningsstödsenheten här i Halmstad och 

väldigt mycket protokollspel.” (Stefan) 

 

”På praktiken lär jag mig mer än jag nånsin skulle kunna göra på något program där 

(hos AME).” (Stefan) 

 

Praktiken som han gör fungerar som ett vanligt arbete och han får under tiden 

försörjningsstöd på 3500:- varje månad plus 400:- till busskort. Då arbetar han 6 timmar om 

dagen i 5 dagar i veckan. De ska egentligen arbeta heltid och söka arbete under tiden, minst 

10 jobb varje dag. 

 

Arbetsförmedlingen i Halmstad tycker han inte gör mycket eftersom det inte finns mycket de 

kan hjälpa till med. De ska mest kolla så att man söker jobb regelbunden, ytterligare en 

kontrollenhet. 

 

”De avaktualiserar hellre ungdomarna och slänger ut dem, före de säger att de har 

jobbgaranti. Så är det överallt i hela Sverige. Pengarna finns inte så därför är det lättare 

att slänga ut dem än att ha kvar dem och hjälpa dem.” (Stefan) 

 

Åtgärden har en helt annan betydelse för Stefan från Halmstad än för ungdomarna som går på 

arbetsförmedlingen i Varberg. Han måste få ett arbete och komma in i arbetslivet igen 

eftersom han har skulder hos kronofogden som han vill betala av. Målet är att få en lön som 

han kan spendera hur han vill. 

 

Karolina på AME i Halmstad försöker hjälpa ungdomarna med det som de behöver. Det är 

praktiken som står högt i kurs även där i jakten på referenser. 

 

Enligt intervjuer med personal på arbetsförmedlingen i Varberg, vill de inte att gruppen med 

ungdomar som går jobbchansen ska bli för sammansvetsade vilket de redan har blivit. 
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Ungdomarna trivs så pass bra i gruppen att de inte vill därifrån. Målet är att de som kommer 

dit ska lära sig att söka jobb, och sen snabbt ut i arbetslivet igen. 

 

Arbetsförmedlingen i Varberg såg våra intervjuer som en chans för de arbetssökande att träna 

på en intervjusituation, något som de lärt sig under utbildningen. Vi märkte att de 

arbetssökande bara är där tillfälligt, något man var noga med att kommentera. De flesta som 

kom dit behövde bara lära sig mer om hur man söker jobb, och vart man kan hitta dem. När de 

väl lärt sig detta brukar det inte ta så lång tid innan de försvinner ut i arbete. 

 

5.4 Vilka krav ställs på individen och av vem?  

Det enda kraven som ställs på jobbgarantin i Varberg är att man ska vara där en gång i 

veckan, sedan är det upp till varje individ att komma dit när man vill och behöver. 

 

”Ja..än så länge har det ju bara vart en gång i veckan, och så är det Jobbchansen på 

fredagarna också så det har ju inte vart så mycket…och sen har vi fått komma när det 

har behövts. Jag tycker väl att det är helt OK…men det jobbiga är att jag bor tre mil 

härifrån…så det är lite jobbigt att köra bil. 

I: Så då är det inte så kontrollerat ändå? 

Per: Nä, man ska ju bara komma hit…annars…så skriver dom ju upp det och….så till 

försäkringskassan…om man har varit sjuk..åh sånt där…och det är ju inte så bra det 

heller…inte när arbetsgivaren får se det.” 

 

Mia säger att hon trodde att det skulle vara lite hårdare, hon tycker att det är ”avslappnande” 

att komma dit en gång i veckan. Hon önskar att de kunde gå fortare framåt eftersom hon har 

ganska långt att åka för att ta sig till arbetsförmedlingen vilket även tär på ekonomin. 

 

Maria berättar att valet att börja på jobbgarantin inte var speciellt svårt, eftersom det är mer 

eller mindre tvingande för henne. 

 

”I stort sett är det ju frivilligt men om man inte går åtgärden…då  blir man ju avskriven 

från arbetsförmedlingen och då har man inte samma möjlighet…så det är ju bra  att 

gå…och så får man ju pengar också..(skratt). Men det är ju bra ändå…..för i början så 

gick jag mest för att jag inte skulle bli avskriven….men nu tycker jag att man har ändå 

lärt sig något, när man skriver CV och hur man pratar med arbetsgivare….och så….” 

(Maria) 
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Hon förklarar att hon fick ett brev hem där det stod att hon var tvungen att gå jobbgarantin, 

annars skulle hon avskrivas och mista sina chanser till jobb och ekonomisk ersättning. I brevet 

står det att det är frivilligt men undertonen är att det är tvingande. Hon jämför åtgärder med 

grundskolan, det är frivilligt men alla går eftersom det är ett måste. 

 

”Man fick ju ett brev där det stod att du har nu varit arbetslös i mer än tre månader och 

information om det, och dom förklarade om du inte kommer så avskrivs du…men det är 

ändå frivilligt. Det lät ju inte så frivilligt i brevet..(skratt)… (Maria) 

 

”Alltså först kändes det som om man blev tvingad till något tråkigt, men det har ändå 

gett något så jag tycker samtidigt att det är bra…..tycker jag….jag tycker nog att det är 

bra att man blir tvingad i alla fall annars tror jag att många  hade struntat i det…och de 

hade kanske sen tappat hoppet. Det behövs nog att tvingas för att komma hit.” (Maria) 

 

Cecilia fick även hon ett brev hem där hon blev mer eller mindre tvingad att gå åtgärden. Hon 

behöver också söka en del jobb för att få vara kvar. Hon tycker det är jobbigt de dagar som 

det inte finns så mycket att söka för då tar hon själv på sig det och tycker att hon gör ett dåligt 

jobb. Däremot tycker hon att personalen på arbetsförmedlingen och då främst de på 

jobbgarantin ”pushar på” henne för att de vill att hon ska få ett jobb. Hon tror att det är lätt att 

bara ligga hemma på soffan och inte göra någonting om det inte hade funnits regler och krav 

på närvaro. 

 

Även Rickard tycker jobbgarantin är någonting positivt. Han talar varmt om hur det kändes att 

äntligen ha någonting att göra på dagarna. Kraven som sätts tycker han är rimliga, och inte 

negativa. Han tycker det är självklart att det måste finnas regler när man får ut en ekonomisk 

ersättning. Han säger att de ska söka jobb och visa att de verkligen är engagerade till att få 

jobb. Det räcker alltså inte med att bara rent fysiskt dyka upp. 

 

”Rickard; Jag tycker väl egentligen att det är bra. Att dom sätter krav på oss att vi 

verkligen gör nånting. För annars är det ju väldigt många ungdomar som/då vet man ju 

vad som händer/man sitter och spelar data, som jag själv (ler) så jag tycker att de gör ett 

väldigt bra jobb att få igång oss, det tycker jag.  

I; Tycker du att det är bra att de reglerna finns? 

Rickard; Mm jag tycker det är väldigt bra.”  
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Jens har en annorlunda syn jämfört med de övriga, när det gäller kraven som ställs på dem.  

Han tycker att kraven som ställs på dem är rimliga och ser jobbgarantin som ett erbjudande 

snarare än ett krav. Eftersom Jens inte har varit arbetslös lika länge som de andra så var han 

inte tvungen att gå på jobbgarantin, han sökte sig själv dit. Jens betonar att man faktiskt har 

rätt att säga ja eller nej när man får erbjudandet. Han tycker att det är ganska låga krav att 

ställa, att man ska vara aktivt jobbsökande för att få pengar. De få kraven han själv stött på 

har varit att han ska söka ett visst antal jobb till nästa gång, då ska de redovisa 

ansökningshandlingen, annonsen och ”en och annan meritförteckning”. 

 

Stefan från Halmstad började på åtgärden ”Ung i fokus” för att försöka få försörjning genom 

försörjningsstöd. Han tycker inte alls om att man tvingas in i åtgärden. 

 

”Valfritt att göra det? Ja, men med tanke på situationen man sitter i så är det inte valfritt 

över huvud taget.” (Stefan) 

 

Han tycker det är bra att de ställer krav på att man ska söka jobb men tror inte att kraven har 

speciellt mycket att göra med huruvida man ska få ersättning eller inte. Han tycker också att 

det är märkligt att vissa grupper behandlas annorlunda och har inte lika höga krav på sig. 

 

Han tycker att kraven de har på sig hos AME för att få försörjningsstödet är alldeles för höga. 

 

”Vilket är ett sjukt krav att sätta på någon som knappt har sökt jobb över huvud taget 

innan, samtidigt som man knappt har jobbat över huvud taget. Så det är bara sjuka krav 

de försöker ställa hela tiden, bara så att de ska ha ursäkter att kunna neka en 

försörjningsstödet. Nu har jag överklagat dem så i december ska jag till länsrätten så 

ska jag säga till dem att de ska visst betala ut. Det roligaste är att i slutändan, skulle alla 

som blir nekade här i Halmstad, gå vidare med överklagan till länsrätten så skulle 

pengarna som går till det skulle bli så skyhöga så det är läskigt. Om alla överklagar, det 

är ju så många som ger upp.” (Stefan) 

 

Stefan föreslår att handläggarna ska kunna göra små ändringar på reglerna som kan anpassas 

mer efter varje individ. 

  

”De borde kunna tämjas på lite mer. Reglerna borde kunna anpassas efter individerna, 

istället att man anpassar individen efter reglerna. Vissa behöver strängare regler för de 
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har så pass bra möjligheter egentligen – de är bara väldigt lata. Vissa behöver ha det lite 

mjukare, för att sedan kunna trappas upp. Att sätta nån på att söka 10 jobb om dan, och 

du har aldrig sökt jobb tidigare. Det funkar ju inte. Det var det de gjorde mot mig här i 

Halmstad, direkt skulle jag ha sökt 10 jobb, det var lite sjukt.” (Stefan) 

 

Stefan tycker inte att vi lever i ett samhälle som präglas av arbete, däremot utbildning.  

 

”I dagens samhälle är det viktigast att utbilda sig. Det är ju ett rent utbildningssamhälle 

idag. När jag gick på AME så kom det en från vägledningscentrum som skulle övertala 

alla till att utbilda sig istället. Jag kände att det var ganska meningslöst. De tar dit nån 

till att övertala dem till att utbilda sig när det i grunden handlar om människor som 

behöver få veta hur det är att ha ett jobb med människor och vill veta hur det blir i 

framtiden. Hade de vart först praktik och sedan utbildning så hade det vart bättre för då 

vet de vad som förväntas av dem efter och då har de ändå fått vara ifrån skolan så pass 

länge och fått arbeta. Då är det lättare att gå tillbaka till att vara i skolan. Väldigt många 

har problem med att gå direkt från skola till en ny skola. Det blir för mycket att läsa 

hela tiden och lätt att man glömmer bort vad det är man egentligen ska lära sig.” 

(Stefan)  

 

Stefan vill vara fri att göra vad hon vill och flyttar gärna runt en del. Han blir lätt uttråkad av 

att göra samma sak hela tiden men i takt med att han blir äldre så accepterar han det. Han tror 

att han kommer få klara sig själv när han blir gammal så det är bäst att redan nu börja ta hand 

om sig själv. 

  

6. Analys 

6.1 Sambandet mellan samhällsförändringar och individens problem 

Många människor klandrar sig själva när de blir arbetslösa med både skuld & skamkänsla. 

Maria berättade för oss att samtal med andra människor avslutas på ett annat sätt när hon 

säger att hon är arbetslös, än när hon t.ex. studerade. Det är ingen som fortsätter fråga vad det 

innebär, de slutar prata. Det kan få individen att känna att det är individens fel.  

 

Det är viktigt att se relationen mellan samhällsförändringen och individens problem. Detta är 

den sociologiska visionen. I en reflexiv värld måste du fatta snabba beslut vilket påverkar 

andra individer. Arbetsgivarna har många ansökningar att besvara vilket medför att många 
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arbetsgivare inte hinner ge ett svar till de arbetssökande, vilket påverkar de arbetslösa på ett 

negativt sätt. Den arbetslösa individen tar på sig skulden för det uteblivna svaret. Maria kände 

sig bortglömd när hon inte får svar från arbetsgivarna vilket ledde till att hon känner sig 

nedstämd. Alla vill ha ett svar, även om det är negativt, för att kunna få en bekräftelse på att 

de har blivit sedda. 

 

”(suck) Ja det är ju väldigt moralsänkande om man säger så, man är ju aktiv och söker 

och så är det ständiga problemet att man inte får några svar, hur mycket man än går på 

dem.” (Jens) 

 

Arbetslöshet kan få olika konsekvenser för människor beroende på deras livssituation. Därför 

ska man enligt den sociologiska visionen göra en skillnad i individens bekymmer (i närmiljö) 

och problem som kopplas till samhällsstrukturen. Stefan från Halmstad har annorlunda krav 

på sig jämfört med de från Varberg, och nämner bland annat att han skulle söka tio jobb om 

dagen när han aldrig hade sökt jobb innan, och när det inte fanns så många jobb att söka för 

att han inte hade den kompetensen. Hans förslag var att man skulle anpassa reglerna efter 

varje individ och inte som han tyckte att man gjorde nu, anpassade individen efter reglerna. 

Detta handlar även den sociologiska visionen om där man ser arbetslöshet till varje individs 

bekymmer vilket får olika påverkan på olika människor. Mills (2002) menade att vi själva 

skapar vår livshistoria men att det finns yttre påverkningar som styr vilka möjligheter som 

finns för oss. Att människor kan bli fasta i sina positioner är en följd av samhällsförändringar. 

De sociala åtgärderna kan vara ett sätt att försöka ta bort möjligheten för individerna att 

handla som en fri människa. Det är ett maktmedel genom de regler och begränsningar som 

finns. Försörjningen som ungdomarna får omfattas av strikta regler, allt ifrån antal sökta jobb 

till närvaroplikt vid olika sammankomster. Enligt AME och AF så är allting frivilligt, men de 

arbetslösa ungdomarna ser inte att de har något alternativ eftersom de då mister det 

ekonomiska stödet vilket påverkar deras försörjning. 

 

”Valfritt att göra det? Ja, men med tanke på situationen man sitter i så är det inte valfritt 

över huvud taget.” (Stefan) 

 

Makteliten, som Mills (2002) pratar om, får stora följder för individerna på ett sätt som 

individerna inte tänker själva på att de blir påverkade och styrda av. De arbetslösa 

ungdomarna fick ett brev hemskickat till sig efter att de hade varit arbetslösa i tre månader, 
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och blev därmed inbjudna till att delta i jobbgarantin. Det var frivilligt men om man uteblev 

att komma så skulle automatiskt också det ekonomiska stödet utebli. Känslan av att det var 

tvingande kände Cecilia, men även Maria hade samma känsla som även kommenterade den 

”frivilliga” åtgärden så här: 

 

”I stort sett är det ju frivilligt men om man inte går åtgärden…då  blir man ju avskriven 

från arbetsförmedlingen och då har man inte samma möjlighet…så det är ju bra  att 

gå…och så får man ju pengar också..(skratt). Men det är ju bra ändå…..för i början så 

gick jag mest för att jag inte skulle bli avskriven….men nu tycker jag att man har ändå 

lärt sig något, när man skriver CV och hur man pratar med arbetsgivare….och så….” 

(Maria) 

 

”Alltså först kändes det som om man blev tvingad till något tråkigt, men det har ändå 

gett något så jag tycker samtidigt att det är bra…..tycker jag….jag tycker nog att det är 

bra att man blir tvingad i alla fall annars tror jag att många  hade struntat i det…och de 

hade kanske sen tappat hoppet. Det behövs nog att tvingas för att komma hit.” (Maria) 

 

Maria drar en liknelse mellan ett annars frivilligt val, och det är gymnasieskolan. Den räknas 

som frivillig men individerna har oftast ingen valmöjlighet utan samhällsutvecklingen har 

gjort att alla måste ha en gymnasiekompetens. 

 

De rationellt organiserade sociala åtgärderna som t.ex. a-kassa eller försörjningsstöd uppfattar 

inte Mills som någon större frihet för individen, utan ser de mer som att man manipulerar 

individerna. (2002) Ungdomarna blir uppmanade till att de ska söka ett visst antal jobb, och 

eftersom det inte finns så många jobb att söka blir följden att ungdomarna måste söka allt som 

finns att tillgå. Många negativa besked, eller uteblivna svar från arbetsgivarna gör att 

individerna kan känna att de är fasta i sin position i samhället, vilket kan leda till en känsla av 

olust. För Cecilias del tar hon på sig skulden när det inte finns några arbeten att söka och 

lägger därmed skulden på sig själv.  

 

Makteliten, i detta fall AME eller AF, ställer olika krav på individerna och de kraven 

uppfattas olika av individerna. Att gå ut med ett erbjudande att åtgärden som man som individ 

blir erbjuden har ändå ett positivt genomslag, maktelitens krav blir dolda. Många av 

ungdomarna ser ändå något positivt med åtgärdsutbildningen och nämner att de har lärt sig 

skriva CV, skriva meritförteckningar, att de får stöttning av handläggarna till att söka arbete. 
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Reglerna om närvaroplikt vid sammankomsterna ser ungdomarna som något acceptabelt. Mia 

och Rickard ser det som något positivt att träffa andra som har samma sociala position som 

dem i samhället. Rickard ser det som en självklarhet att man ska göra något för att få 

ekonomiskt stöd, och att det känns bra med praktik och åtgärdens utbildningsdagar för han har 

då något att göra. 

 

”Rickard; Jag tycker väl egentligen att det är bra. Att dom sätter krav på oss att vi 

verkligen gör nånting. För annars är det ju väldigt många ungdomar som/då vet man ju 

vad som händer/man sitter och spelar data, som jag själv (ler) så jag tycker att de gör ett 

väldigt bra jobb att få igång oss, det tycker jag.  

I; Tycker du att det är bra att de reglerna finns? 

Rickard; Mm jag tycker det är väldigt bra.”  

 

Makteliten, (samhället), har en syn att är man utan arbete är man inte duglig. Om det nu inte 

finns arbete till alla så är mångas tankar att man vill börja studera, men alla har inte den 

ekonomiska möjligheten eller viljan till att börja utbilda sig. Stefan tycker däremot inte att 

samhällssynen idag är att man bara ska arbeta utan man ska även utbilda sig 

 

”I dagens samhälle är det viktigast att utbilda sig. Det är ju ett rent utbildningssamhälle 

idag. När jag gick på AME så kom det en från vägledningscentrum som skulle övertala 

alla till att utbilda sig istället. Jag kände att det var ganska meningslöst. De tar dit nån 

till att övertala dem till att utbilda sig när det i grunden handlar om människor som 

behöver få veta hur det är att ha ett jobb med människor och vill veta hur det blir i 

framtiden.” (Stefan)  

 

6.2 Disciplinering 

Den disciplinering som utförs av arbetsförmedlingen och AME innebär kontrollmedel såsom 

närvaroplikt, man ska söka ett visst antal arbeten/vecka men även jobbgarantin är en form av 

kontrollmedel där man delar in ungdomar i en särskild grupp med regler som gäller bara för 

dem. Intervjupersonerna ser olika på hur kontrollerade de är. Alla tycker att det är bra att man 

får göra något för att få ersättning, och tycker inte att det är något konstigt med att man ska 

bidra med något, (t.ex. praktik, närvaro), för att få försörjningsstöd.  
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”Man fick ju ett brev där det stod att du har nu varit arbetslös i mer än tre månader och 

information om det, och dom förklarade om du inte kommer så avskrivs du…men det är 

ändå frivilligt. Det lät ju inte så frivilligt i brevet..(skratt)… (Maria) 

 

Foucault (1998) menar att det finns straffmekanismer i alla disciplinära system. När det gäller 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder så byggs det till stor del utåt på att det är frivillig, men 

ungdomarna vet mycket väl vilka konsekvenser det får om man inte vill vara med, och de 

konsekvenserna innebär att du inte får någon inkomst vilket gör åtgärderna mer eller mindre 

tvingande. 

 

Har disciplineringsprocessen nått sin verkan här med att nå individernas samvete och känna 

att detta är ett normalt förhållningssätt till att få hjälp till sin försörjning? De regler som finns 

upplevs som helt normala av ungdomarna och de ställer gärna upp på dem. Det framgår ändå 

av intervjuerna att det finns en viss tvekan över reglernas effektivitet. 

 

” Ja, jag tycker att hade man lärt sig det från början (skriva CV) hade man kanske inte 

behövt komma på Jobbgarantin över huvud taget, då hade man kanske redan haft ett 

jobb från början. ” (Per) 

 

Samma sak upplevs med praktiken, ungdomarna vill få möjlighet att få komma ut på praktik 

mycket fortare för att på så sätt få referenser. 

 

”Ja…att man skulle komma in på praktik mycket fortare…..för att får du praktik kan du 

få referenser….och har du referenser så är det större chans att du får jobb….för många 

av oss som går här på det här… Jobbgarantin som är unga har ju inte referenser för att 

vi har inte jobbat innan, och det är jättesvårt att få jobb då..…det är jätte svårt. Så jag 

tycker att man skulle skickas...att man istället för att vänta i tre månader extra så skulle 

man bara vänta en och en halv månad, minst…eller max…en månad och sen skulle man 

komma ut på praktik.” (Per) 

 

Även om Per upplever reglerna som utdragna så har han disciplinerats in i systemet och fogar 

sig efter gällande premisser pga hans utsatta position som arbetslös. Om man är utsatt har man 

lättare för att utsättas för maktutövning av myndigheter. (Foucault 1998) 
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Likheterna med de olika städernas åtgärdsprogram är att man på båda ställena försöker få 

ungdomarna att aktivt söka arbete och motivera dem, men skillnaden, (enligt intervjupersonen 

från Halmstad), är att kontrollen och styrningen är hårdare i Halmstad än i Varberg. Han hade 

större krav på sig att söka arbete, (tio ansökningar/dag), medan de i Varberg hade ibland som 

uppgift att ha sökt tre arbeten till nästa sammankomst, vilket kunde vara med en veckas 

mellanrum. Stefan från Halmstad var dessutom tvungen att medverka på åtgärderna och 

praktiken, skillnaden var att i på AME i Halmstad var man öppen med det. På 

arbetsförmedlingen håller man fortfarande fast vid att åtgärderna är frivilliga, även om 

konsekvenserna i de båda städerna är de samma dvs. att de förlorar sin inkomst och möjlighet 

till egen försörjning. 

 

6.3 I individualiseringens fotspår  

I dagens reflexiva värld så sker allting väldigt snabbt. Det innebär att du ska kunna fatta 

snabba beslut som baseras på en verklighet som är här och nu, överlag består vår vardag av 

väldigt många beslut som får stora konsekvenser för oss som individer. Tidigare generationer 

hade inte lika många val att ta ställning till. För individen innebär detta att man får svårt för 

att distansera sig själv ifrån samhällets problem, man får inte möjlighet till reflektion. (Beck 

m.fl. 2002) Stefan som är den av ungdomarna som varit arbetslös under längst tid berättar för 

oss hur man lätt vänjer sig vid att inte ha någonting att göra på dagarna samtidigt som han 

känner sig rastlös. Detta leder till att han mest sitter hemma och blir väldigt isolerad och 

mindre social, eftersom de vänner han har alla arbetar på dagarna. Även Rickard är rastlös 

vilket han tror hade försvunnit om han haft ett arbete. Han vill flytta hemifrån för att på så sätt 

utvecklas mer som person. Eftersom ekonomin påverkas så negativt hos den arbetslösa, så har 

de inte samma möjlighet som andra att följa med på aktiviteter vilket gör att de blir socialt 

exkluderade. (Rantakeisu m.fl. 1996) 

 

Enligt Hellman och Kristersson (1994) är syftet med åtgärderna att hålla ungdomarna 

sysselsatta, men enligt svaren vi fått från ungdomarna får man säga att regeringen misslyckats 

med åtgärdernas syfte. Ungdomarna i Varberg träffas bara någon gång i veckan och Stefan är 

på praktik men är fortfarande i samma position, där han jagar ett jobb. Skillnaden är att han 

har mindre tid att lägga på jobbsökande. 
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Brist på reflektion bidrar till att man lägger en stor del av skulden på sitt ”misslyckande” på 

sig själv, man vet inte vart man hör hemma och känner sig lätt ensam i sitt sökande av sig 

själv. Cecilia och Rickard, som vi intervjuade, nämnde att de kände sig deppiga när de fick 

nej ifrån arbetsgivare. Detta bidrog ytterligare till tristessen och att man inte riktigt vet vad 

man ska göra. Enligt undersökningar från SOU så kan ungdomar påverkas negativt av att inte 

få besked ifrån arbetsgivarna. (SOU 2006:77) 

 

Ungdomarna säger att de är nöjda med jobbgarantin, en åtgärd som de går i grupp med flera 

andra ungdomar, men nämner ändå ensamheten som en stor del i deras liv. Ungdomarna 

behövde hjälp med att lära sig söka jobb, de hade inte tillräckliga kunskaper med sig ifrån 

skoltiden. Rickard har förändrats sedan han började på jobbchansen och söker framförallt fler 

jobb. För honom har åtgärden fått en stor betydelse. 

 

Stefan har flyttat runt en hel del i sitt liv och vill ha den friheten även i fortsättningen vilket är 

svårt när man är placerad i en åtgärd. Dagens reflexiva värld har skapat ungdomar som känner 

sig rotlösa och lätt blir uttråkade av att göra samma sak hela tiden. Han har inte fått någon 

direkt hjälp av åtgärden utan har lärt sig saker och ting själv. 

 

”På praktiken lär jag mig mer än jag nånsin skulle kunna göra på något program där 

(hos AME).” (Stefan) 

 

Överlag så framstår Stefan som ganska ensam, han ska helt enkelt klara sig själv och har lärt 

sig att det är hans enda chans när systemet har svikit honom. Även när han fick praktik så var 

det mycket förvirring innan han väl fick komma ut på arbetsplatsen. Det är många regler och 

lagar som ska följas, individen hamnar i skymundan. Individualiseringen symboliserar vad 

som händer i samhället, när man isolerar sig allt mer ifrån varandra, man bli mer ensam i sitt 

eviga sökande efter sig själv.  

 

”Your own life – your own failure”. (Beck mfl 2002: 24) 

 

Individualisering enligt Beck innebär risker, något som gör det svårt att förutspå framtiden. 

Målet är i dagens samhälle är att alla ska vara självförsörjande, vilket inte är en möjlighet för 

de arbetslösa ungdomarna. Ingen av intervjupersonerna tycker om att vara arbetslös, för de 
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upplever att de lätt blir rastlösa när de inte har någon sysselsättning och ekonomin sätter även 

vissa gränser till aktiviteter eller nöjen.  

 

Individualiseringen påverkas av vad som händer i samhället, och eftersom individer ska söka 

sitt egna jag kan följden bli att man isoleras sig själv ifrån andra människor. 

 

”I början så tyckte man…så tyckte man att det var skönt att man var ledig och så 

men…sen blev det ju bara tjatigt och så….bara dega och vara hemma det är gott att ha 

något att göra under dagarna, när man märker att andra åker iväg om dagarna…..och det 

blir tråkigt i längden.” (Maria) 

 

Individualiseringen innebär en strukturell och sociologisk förändring av sociala institutioner 

vilket handlar om sambandet mellan individen och det samhället vi lever i. (Beck 2008:202) 

Detta märks tydligt på Stefan som vill ha friheten att få göra vad han vill och bo var han vill 

utan att socialtjänsten eller någon annan instans lägger sig i. Han är övertygad om att han 

kommer att få fortsätta att klara sig själv även när han blir gammal. Någonstans på vägen har 

samhället och institutionerna svikit Stefan, vilket har lett till att han redan nu bara 22 år 

gammal tvingas ta hand om sig själv. Han vet inte vart han hör hemma och det är precis detta 

som individualiseringen leder till. Det sociala skyddsnätet som vi känner till idag fyller inte 

sin funktion när det gäller Stefan. Med individualiseringen kommer också självständighet och 

ett risktagande som innebär ett risktagande som gör det svårt att förutspå framtiden. (Beck 

2002) Jens tycker att kraven som ställs på arbetslösa är ganska låga, han ser åtgärden som en 

möjlighet. Han har själv sökt sig till åtgärden vilket kanske kan förklara hans lite mer positiva 

inställning. Individualisering handlar ju också om frigörelse. (Beck 2008:202) 

 

”Reglerna borde kunna anpassas efter individerna, istället att man anpassar individen 

efter reglerna. Vissa behöver strängare regler för de har så pass bra möjligheter 

egentligen – de är bara väldigt lata. Vissa behöver ha det lite mjukare, för att sedan 

kunna trappas upp.” (Stefan) 

 

Vi får det allt bättre i dagens samhälle när man ser till möjligheter och levnadsvillkor, och i 

takt med detta så ökar även våra förväntningar enl. Beck. (2002) Detta är en av många 

anledningar till att ungdomar idag kan må dåligt av att ha svårt att få ett arbete, en annan 

anledning kan vara att reglerna som finns inte ser individen bakom. 
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6.4 Arbetsetik genom styrning och kontroll 

För att arbetsetiken i samhället ska fungera så måste det finnas något som individerna vill ha. 

För att få detta måste individerna göra något som andra tycker är värdefullt. Samhället har 

utvecklats till att man som individ alltid vill ha mer, och på det viset är man aldrig riktigt 

nöjd. Enligt Baumans tolkning av arbetssamhällets normer och etik kring arbete så är mottot 

”Att arbeta är bra, att inte arbeta är dåligt”. (Bauman 2006:13) För Stefan känns praktiken 

viktigt för det får honom att känna att han gör något som känns meningsfullt, men han 

påverkas ändå av att omgivningen har sin negativa attityd mot honom. Även Mia känner att 

hon blir behandlad annorlunda av hennes omgivning, och upplever en press. Hennes familj 

förmedlar hela tiden till henne att hon måste arbeta. 

 

Arbetsetiken har ersatts av ett konsumtionssamhälle där det är bättre ju mer du konsumerar. 

De som inte har tillgång till att konsumera exkluderas från samhället. Effekten av 

konsumtionssamhället där de arbetslösa står utanför blir att de inte kan förverkliga sig själva.  

Genom konsumtionen får du en identitet, detta påverkar din sociala position i samhället. 

Eftersom ungdomarna får en väldigt låg ersättning, så kan de inte ta del av 

konsumtionssamhället som vi lever i idag. Stefan går på praktik som fungerar som ett vanligt 

arbete men tvingas leva på 3500 kronor varje månad. 

 

Individen blir styrd av institutioner och man har inte kontroll över sitt egna liv vilket kan leda 

till känslor av hopplöshet. Stefan upplever att AME är en kontrollenhet eftersom många 

arbetslösa blir utslussade i praktik och andra utbildningar utan att själv styra det. Han menar 

att många kommer tillbaka till åtgärderna för att de inte har fått tillräckligt med hjälp från 

början. Eftersom man är bunden till åtgärden via den ekonomiska ersättningen blir det en 

form av tvång. 

 

Enligt Stefan har de som går på AME för höga krav på sig. Han tycker det känns som om de 

vill ha en ursäkt för att neka ekonomisk ersättning, som om myndigheten väntar på att de ska 

göra något de inte får så att de kan dra in pengarna. Jobbgarantin i Varberg har bara ett krav, 

och det är att man ska vara närvarande. Mia tyckte det var ”avslappnande” att komma till 

jobbgarantin. Den största skillnaden mellan de arbetslösa från Varberg och personen från 

Halmstad som går hos försörjningsenheten är att de som är i Varberg är bara där tillfälligt och 

har ganska liten insikt om sina rättigheter och skyldigheter. Personen från Halmstad har 
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tvingats bli väl insatt i hur systemet fungerar, och var väl insatt i allt som berörde honom 

själv. Dessutom var kraven som ställdes på honom hårdare eftersom han har varit arbetslös 

längre tid, än de som var i Varberg. Stefan från Halmstad befinner sig även i en lite 

annorlunda situation är ungdomarna från Varberg eftersom han har skulder att betala av, så är 

kraven på honom ännu högre. 

 

Saknar kontroll över sitt liv 

Genom konsumtionssamhället får man en identitet av det man köper och genom detta skapas 

en hierarki i samhället där individen styrs och inte har kontroll över sitt eget liv. AME i 

Halmstad har en stor roll just som kontrollenhet över individen. Det är de som ska kontrollera 

så att man är närvarande på åtgärden och söker de jobb som man blivit tillsagd att söka. 

 

”De avaktualiserar hellre ungdomarna och slänger ut dem, före de säger att de har 

jobbgaranti. Så är det överallt i hela Sverige. Pengarna finns inte så därför är det lättare 

att slänga ut dem än att ha kvar dem och hjälpa dem.” (Stefan) 

 

”Att sätta nån på att söka 10 jobb om dan, och du har aldrig sökt jobb tidigare. Det 

funkar ju inte. Det var det de gjorde mot mig här i Halmstad, direkt skulle jag ha sökt 

10 jobb, det var lite sjukt.” (Stefan) 

 

Arbetsförmedlingen i Varberg har en liknande funktion som AME men man ser ungdomarna 

som tillfälliga. I gruppen får de inte lära känna varandra så bra att de inte vill sluta, tanken är 

att de snabbt ska ut i arbete. Detta märktes bland annat av personalens sätt att ta emot oss när 

vi var där då de såg chansen att träna ungdomarna inför kommande arbetsintervjuer. 

 

Sammanfattning  

Vi har kommit fram till att hälsan kan påverkas negativt av arbetslöshet. Vi har även märkt att 

åtgärden har en betydelse för ungdomarna, främst i Varberg. De tyckte att det var bra att ha 

någonting att göra. Stefan däremot tyckte att kraven på honom var för hårda, praktikplatsen 

som han gick på, hade han ordnat själv. Han tyckte att AME var en kontrollenhet. 

 

Alla som vi pratade med tyckte att det var tråkigt att vara arbetslös, och de kände sig rastlösa. 

De såg positivt på praktiken, som de skulle ordna själva, men även på träffarna som ordnades 
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främst för gemenskapens skull. Fördelen med praktiken var att de skulle få referenser, vilket 

många av dem saknade, när de sökte jobb.  

 

Ungdomarna såg positivt på reglerna som fanns, även om de var mer eller mindre tvingande. 

Stefan tyckte att reglerna skulle vara anpassningsbara efter individen och inte strikt styrda 

över alla. 

 

Deras personliga situation hade inte förändrats efter att de började på åtgärden. Däremot hade 

deras sociala situation förändrats eftersom de hade det sämre ställt och kunde därför inte följa 

med på vänners aktiviteter i den utsträckning som de ville.  

 

De största skillnaderna mellan åtgärderna i Halmstad och Varberg är att de styrs på olika sätt 

och av olika förvaltningar. Försörjningsstödet ges via AME i Halmstad medan i Varberg 

ligger försörjningsstödet fortfarande kvar hos socialtjänsten. Detta innebär att AME får mer 

av en kontrollfunktion än arbetsförmedlingen som ”bara” behöver hjälpa ungdomarna med att 

bli bättre på att söka och hitta jobb. 

 

7. Diskussion  

Att vara arbetslös innebär att det finns en större risk för att man drabbas av någon form av 

ohälsa. (Rantakeisu mfl 1996:39) Att vara självförsörjande är viktigt för alla individer, så att 

man inte känner skam och skuldkänslor, (Svensson 2007:116), och utvecklar ohälsa. Det som 

också påverkar hälsan är att man har kontroll över sitt liv och sin situation. (Bolinder 2006) 

Hur förhåller det sig för de arbetslösa ungdomarna som berörs i detta forskningsarbete? 

De lever under kontrollerade former och genom att ha en ekonomi som inte tillåter en 

livssituation som de vill leva så utsätts de för de risker som finns för att utveckla psykisk 

ohälsa. Kontrollen ligger i att de måste vara närvarande vid de olika sammankomsterna som 

de olika åtgärdsprogrammen anordnar, och vara delaktiga där och vara aktivt arbetssökande 

för att få någon ekonomisk ersättning.  

 

Fördelen med de olika insatserna som görs för ungdomarna är att de får sysselsättning, för alla 

intervjupersoner har nämnt att de upplever en tristess att vara arbetslös, och eftersom 

ekonomin inte tillåter alltid aktiviteter som vänner utövar får man hitta på andra lösningar till 
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sysselsättningar, som kan vara TV-tittande, TV-spel. Ungdomarna ser även positivt på 

praktiken eftersom de där igenom också får en vettig sysselsättning och referenser. 

 

Ytterligare faktorer som påverkar utveckling av ohälsa är när många negativa händelser är 

återkommande. (SOU 2006:77), vilket alla arbetslösa i denna studie utsätts för när de får 

negativa besked, (eller inga besked alls), av arbetsgivarna. 

 

Skam och skuldkänslor förstärks även av omgivningens attityd till att vara arbetslös. Allt ifrån 

att omgivningen avvarar en diskussion om hur det känns att vara arbetslös, till att omvärlden 

ser ner på de arbetslösa för att de inte är självförsörjande. Stefan gillar inte hur omgivningen 

ser på arbetslösa ungdomar: 

 

”…man ses ju ner på direkten. Vem som helst som man möter som får reda på att man 

är arbetslös tycker att man är meningslös för samhället. Man är en plåga….och en 

parasit. Får du arbete så/Just nu ligger jag i limbo för jag har praktik men jag lever ju 

fortfarande på skattepengar. Men det ses lika mycket ner på psykiskt sjuka människor” 

(Stefan) 

 

Undersökningar visar att fler ungdomar mår sämre pga stress och oro. Orsak till stress kan 

vara att man upplever att pressen från omgivningen, på den egna förmågan blir för stor. (SOU 

2006:77) 

 

När ungdomarna fått lära sig att söka jobb så förväntar man sig att nästa steg är, ut i 

arbetslivet men så är det inte. Kanske hade det varit bra om ungdomarna hade fått större 

kunskap om hur arbetsmarknaden fungerade. Tidigare generationer besökte gärna 

arbetsplatser där de ville arbeta. Konkurrensen om jobben var lägre vilket gjorde att en 

personlig kontakt var ett säkert kort för att lyckas. Idag har arbetsgivarna ofta flera hundra 

sökande till varje tjänst, något som bland annat beror på kraven som ställs på den 

arbetssökande som måste söka ett visst antal arbeten varje månad. Att inte få svar ifrån 

arbetsgivaren gör att den arbetssökande försvinner in bland mängden och känner sig osynlig. 

Vi tror att det är viktigt att delge information om den sociologiska visionen så att de 

arbetslösa ser sina egna problem i samband med den samhällsutveckling som råder och 

därmed inte tar åt sig personligen.  
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Vi tycker att åtgärdsprogrammen som finns är bra, men hjälpen borde sättas in tidigare istället 

för att vänta tre månader. När ungdomarna kommer till arbetsförmedlingen så behöver de 

omedelbar hjälp med att skriva personligt brev och CV. Vi tycker också att det är orimligt att 

kraven som ställs på arbetsmarknadsenheten, för just ungdomar i jämförelse med vuxna, är så 

höga. Vi tänker på främst på att de ska söka många jobb samtidigt som de är ute på praktik.  

 

För ungdomarna som vi intervjuade så är målet att få ett arbete och kunna vara 

självförsörjande men även att vara delaktiga i samhället, och känna ett välbefinnande, så 

varför gäller inte samma regler, och varför ställs inte samma krav på de vuxna arbetslösa, som 

för de unga arbetslösa? 

 

Uppsatsarbetet 

Vid vår träff med ungdomarna i Varberg fick vi innan intervjuerna närvara vid deras 

gemensamma sammankomst. Där diskuterade de om vad som hade hänt i veckan, hur många 

arbeten de hade sökt och vilka svar de hade fått. De gick igenom varandras personliga brev 

som de hade skickat till olika arbetsgivare, och kommenterade både det som var bra och det 

som kunde förbättras. Alla fick i denna grupp göra sin röst hörd, antingen genom att tala fritt 

själv eller genom att handläggarna frågade vad de tyckte. Stämningen mellan ungdomarna var 

behagligt lugn. Det kändes som om de var trygga i sin omgivning och kunde berätta både 

positiva och negativa händelser för varandra. Mötet med intervjupersonerna innan 

intervjutillfället gjorde att de fick veta vilka vi var och det underlättade troligtvis för 

intervjupersonerna. De såg även intervjun som en övning till att gå på en anställningsintervju. 

Detta går att jämföra med AME i Halmstad som gav oss telefonnummer till ungdomar som 

ville ställa upp på intervju, sedan fick vi själva kontakta dem och utföra intervjun på 

stadsbiblioteket, utan att dess förr innan har träffat intervjupersonerna. 

 

Halvstrukturerade frågor passade vårt arbete och vi tycker att den kvalitativa metoden var ett 

bra val för vår undersökning. Från början hade vi inte tänkt göra någon observation, men när 

vi kom till fältet upptäckte vi saker som vi ville ha med, saker som kändes viktiga att ta upp 

och då främst skillnader mellan städerna och deras tillvägagångssätt. Informationen vi fick 

fram lades sedan i bakgrunden för att förtydliga de olika instanserna. 

 

Vi hade otur när vi skulle få intervjupersoner att ställa upp. Vi fick ett litet urval som gör att 

det inte går att dra några generella slutsatser. Vi kontaktade från början tre städer: Varberg, 
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Falkenberg och Halmstad. Tyvärr så var det ingen från Falkenberg som ville ställa upp på 

intervju, och vi tror att detta beror på att personalen på arbetsförmedlingen bad ungdomarna 

att själva kontakta oss. Vi fick även namn på tre intervjupersoner i Halmstad som kunde tänka 

sig att ställa upp på intervju, varav det bara var en person som dök upp vid själva intervjun 

trots våra upprepade försök till kontakt. 

 

Vi anser att vår uppsats har en hög tillförlitlighet eftersom vi har varit noggranna vid 

behandlingen av empirin och försiktiga vid själva analysen. Kanske har vi varit lite för 

försiktiga och materialet känns lite tunt. I början av uppsatsarbetet hade vi problem med vår 

problemformulering, detta är något som märkts under hela uppsatsarbetet och som påverkat 

vår intervjuguide vilket gav oss ett tunnare material att senare analysera. Detta är något som 

vi har lärt oss av och tar med oss i framtiden. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

Personlig situation  

Hur länge har du varit arbetslös? 

Hur upplever du att det är att vara arbetslös? 

Kan du berätta om hur du mått under tiden du varit arbetslös? 

Kan du berätta lite om hur du hamnade på åtgärden? 

Varför går du en åtgärd? Hur länge har du gått här? 

Vad betyder den arbetsmarknadspolitiska åtgärden för dig? (Vad har du fått hjälp/inte fått 

hjälp med?) 

Kan du berätta mer om hur en dag i åtgärden ser ut? Vad ni gör osv? 

Har du fått några nya kunskaper/färdigheter av att gå åtgärden? 

Upplever du att du har förändrats på något sätt sen du började på åtgärden? 

Finns det något du saknar med åtgärden? 

Vad är förutsättningarna för att få gå åtgärden och vad tycker du om detta?  

 

Social situation  

Upplever du att du blir behandlad annorlunda efter att du blivit arbetslös?  

Hur ser du på arbetsmarknaden?  

Anser du att du har chans till att få ett arbete inom snar tid? (inom 3 mån)  

Hur tror du att ditt liv hade sett ut om du hade ett arbete? 

Vad är dina förhoppningar/mål med att gå den här åtgärden?  
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