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Abstrakt 
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Handledare: Schmitz, Eva 

 

Denna sociologiska uppsats behandlar den subjektiva upplevelsen av arbetslöshet bland 

ungdomar. Arbetslösheten i denna grupp är hög och syftet är att visa på vilken ställning 

ungdomarna har gentemot sin situation, samt hur denna upplevs. En extra tyngd har lagts på 

etnisk diskriminering för att belysa om detta upplevs förekomma bland ungdomar med ett 

utländskt efternamn. Det är en kvalitativ studie som bygger på semistrukturerade intervjuer 

med nio arbetslösa ungdomar under 25 år, samt två intervjuer med tjänstemän som 

representerade arbetsförmedlingen. Ungdomarna beskriver återkommande sin situation med 

frustration och utsatthet, samt att viss diskriminering kan tänkas förekomma. Studien har 

utgått från en hermeneutisk ansats och bygger mycket på tidigare forskning, samt på 

sociologiska teorier. Uppsatsen vill besvara följande frågor: 

 

Hur upplever ungdomarna arbetslösheten? 

-Hur upplever ungdomarna att de blir bemötta av olika samhällsinsatser och arbetsgivare? 

-Hur upplever ungdomarna sin vardag? 

Är upplevelsen av arbetslöshet förenad med diskriminering och stigmatisering? 

-Hur upplever ungdomarna att omgivningen reagerar på arbetslösheten? 

-Upplever ungdomarna med utländskt efternamn att de blir stigmatiserade eller 

diskriminerade på grund av sitt efternamn? 

 

 

Nyckelord: Arbetslöshet, ungdomar, upplevelse, diskriminering, stigmatisering,  

 

 



Förord 

Vi vill här passa på att tacka de personer som hjälpt oss med denna undersökning och gjort 

uppsatsen möjlig. Vi vill först tacka de tjänstemän på arbetsförmedlingen som ställt upp på 

intervjuer, satt oss i kontakt med arbetslösa ungdomar och i övrigt varit ett stort stöd i vårt 

arbete. Ett stort tack vill vi även rikta till de ungdomar som deltagit i intervjuerna och låtit oss 

ta del av deras historier och upplevelser. Utan er hade detta arbete inte varit möjligt. Slutligen 

vill vi tacka vår handledare Eva Schmitz som hjälpt oss att bolla idéer och guidat oss fram till 

slutmålet.  
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1. Inledning 

 
 
”Ja jag upplever helt klart att de unga med utländsk härkomst har svårare för att komma 

in på arbetsmarknaden” 
 

-Tjänsteman, arbetsförmedlingen 
 
 

 
Två grupper som ofta pekas ut som särskilt viktiga, och problematiska, när det gäller 

arbete och arbetslöshet, är ungdomar och invandrare. Som citatet ovan antyder så verkar 

det idag finnas hinder på arbetsmarknaden för ungdomar med utländsk härkomst i form 

av etnisk diskriminering. Om detta stämmer kan det leda till kraftigt negativa 

konsekvenser för såväl samhälle som individ. Arbete är en stor del av människors vardag 

och ger oss många fördelar. Förutom lön kan arbete ge människor ett socialt sammanhang 

och motverka social exkludering. Arbetslöshet kan innebära ett stort problem för 

individen, när det än händer i livet. I unga år kan det finnas aspekter som inte finns med i 

vuxen ålder, det kan röra sig om att man måste bli självförsörjande för att kunna flytta 

hemifrån och bli självständig. Det kan också vara extra svårt att få sitt första jobb då man 

helt saknar tidigare arbetslivserfarenhet, som arbetsgivarna ofta efterfrågar. Det första 

inträdet på arbetsmarknaden är alltså extra viktigt. Det ger referenser, erfarenheter och 

kontakter, och innebär att individen blir mindre av ett osäkert kort i framtida 

arbetsgivares ögon. Tid utanför arbetsmarknaden innebär att offentliga finanser belastas 

och ett försenat inträde riskerar också att påverka individen negativt under lång tid.  

 

Arbetslöshet är en ständigt aktuell fråga, men i dessa dagar av finanskris, är det ett än mer 

omdebatterat ämne. Vi som har skrivit uppsatsen har länge haft ett intresse för såväl 

ungdomsproblematik som arbetsmarknadsfrågor. Genom medias flitiga rapportering 

kring ungdomsarbetslösheten i finanskrisens spår, ökade dock vårt intresse, och vi 

började diskutera en eventuell undersökning på området. Genom en artikelserie om 

integration i tidsskriften Fokus (www.fokus.se) väcktes även ett intresse för integrations- 

och diskrimineringsfrågor. Vid en snabb skanning av området märkte vi att det fanns gott 

om tidigare studier gällande ungdomsarbetslöshet, medan det var något tunnare på fältet 

gällande integration och etnisk diskriminering.  
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Vi bestämde oss för att göra en undersökning om hur unga upplever sin situation som 

arbetslösa, samt om unga med utländsk härkomst upplever att det förekommer etnisk 

diskriminering på arbetsmarknaden. Vi vill veta vad samhället gör för ungdomarna idag, 

och vad ungdomarna anser sig ha för chanser i sin vardag när det gäller att söka och 

skaffa sig anställning? Kan det vara ett hinder i dagens Sverige att ha ett utländskt 

efternamn och finns det större möjligheter till anställning om man har ett brett socialt 

nätverk? 

 

 

1.1 Syfte/Problemformulering 

Med denna uppsats avser vi alltså att undersöka och problematisera hur arbetslöshet 

subjektivt kan upplevas av ungdomar som står utanför arbetsmarknaden. Vårt syfte är att 

försöka belysa upplevelser av vardagen, i och kring sin arbetslöshet. I vår studie ligger 

vår fokus även på om det upplevs svårare att ta sig in på arbetsmarknaden om man har ett 

utländskt efternamn. Alltså om man upplever att det förekommer etnisk diskriminering. 

Frågor vi vill få besvarade är följande:  

 

 

Hur upplever ungdomarna arbetslösheten? 

-Hur upplever ungdomarna att de blir bemötta av olika samhällsinsatser och arbetsgivare? 

-Hur upplever ungdomarna sin vardag? 

Är upplevelsen av arbetslöshet förenad med diskriminering och stigmatisering? 

-Hur upplever ungdomarna att omgivningen reagerar på arbetslösheten? 

-Upplever ungdomarna med utländskt efternamn att de blir diskriminerade på grund av sitt 

efternamn? 
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1.2 Disposition 

Uppsatsen börjar med detta inledande kapitel som innehåller en inledning och ett syfte 

med problemformulering samt disposition. Följande kapitel ger en bakgrundsbeskrivning 

av området och problemet. I kapitel tre beskrivs de teorier, och den tidigare forskning vi 

använder oss av för att tolka och förstå våra data, samt avslutningsvis en 

begreppsförklaring. I kapitel fyra redogör vi för vår metod och i kapitel fem presenterar 

vi vårt resultat, som sedan analyseras i kapitel sex. I dessa två kapitel tematiserar vi vår 

uppsats i form av tre teman: Tema 1; Ungas upplevelse av arbetsförmedlingen och 

arbetslöshet. Tema 2; Familj, vänner och omgivning. Tema 3; Diskriminering och 

integration. I de avslutande kapitlen finner man en analysdiskussion med reflektioner som 

följs av referenslista samt bilagor. 
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2. Bakgrund 

I finanskrisens spår ökar arbetslösheten för samtliga grupper i samhället. Ungdomarna 

drabbas hårdast då de är sämst etablerade på arbetsmarknaden och får därmed svårare att 

skaffa ett nytt arbete vid uppsägning. De ungdomar som ska ta sitt första steg in på 

arbetsmarknaden får det mycket tufft när lågkonjunktur råder, och de riskerar att försättas 

i en långtidsarbetslöshet. De ungdomar som slutade gymnasiet i början av 1990-talet och 

inte fick något jobb direkt efter skolan, var i betydligt större utsträckning arbetslösa under 

de tio följande åren jämfört med de ungdomar som fick jobb strax efter 

gymnasiestudierna (Angelin, 2009). För att undvika konsekvenserna av 

ungdomsarbetslösheten som blev under 1990-talet, bör vi idag alltså lägga stor vikt på att 

hjälpa ungdomarna in på arbetsmarknaden. 

 

 

2.1 Konsekvenser 

Unga är en överrepresenterad grupp bland arbetslösa i Sverige (Statistiska Centralbyrån, 

2009). I januari år 2009 uppgick arbetslösheten bland unga vuxna i åldrarna 18-24 år till 

103 118, motsvarande år 2008 låg den på 84 805 vilket innebär en ökning på 21,6 % 

(Arbetsförmedlingen, 2009). I dagens Sverige står vi inför nya utmaningar inom 

välfärden och arbetsmarknaden. Det handlar om aspekter som privatisering, 

marknadsanpassning, krympande arbetsstyrkor och förändrade relationer mellan individ 

och samhälle. Arbetslösheten är ett bra exempel på en form av ”kollektiv urholkning” 

(Larson 2010) där många arbetslösa idag står utan rätt till arbetslöshetsförsäkring. En 

ökande andel ungdomar tvingas idag bo kvar i föräldrahemmet då de har svårt för att 

komma in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Detta kan innebära att allt fler 

ungdomar hamnar i ett mellanläge mellan barndom och vuxenliv (SOU 1994:73). 

 

Arbetslöshet kan upplevas på många olika sätt. Som en positiv fritidsaspekt där man ser 

en möjlighet att resa, eller som en negativ isolering där man känner hopplöshet (Ahrne, 

m.fl.2003). Denna variation gäller särskilt bland ungdomar som oftast inte är lika 

beroende av fast inkomst för att betala huslån och liknande, som ofta följer med vuxen 

ålder. Men även resor kostar pengar, precis som hyra, mat, sporter och nöjen. Utan 

inkomst kan det vara svårt att flytta hemifrån och det kan även vara svårt att ha råd med 
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allt det som kamrater med inkomst har råd att göra, som att fika och gå på uteställen. 

Skillnader i om man upplever sin situation som positiv eller negativ, kan bero på om 

arbetslösheten är självvald eller inte (Ahrne, m.fl. 2003). För dem som inte lyckas ta sig 

in på arbetsmarknaden kan motivationen förminskas till att söka jobb då man känner 

hopplöshet inför arbetsmarknaden. Detta för att de upplever att de inte är tillräckligt 

kompetenta för att få ett arbete. Andra unga anser att arbetslösheten kan vara ett bra 

tillfälle att fundera ut vad man vill göra med sitt liv. Eller ha tid till vänner och resande. 

 

 

2.2 Politiska lösningar 

På det politiska fältet finns olika förslag och strategier för att få ner arbetslösheten. 

Dagens regering vann till stor del för att den kallar sig ”vår tids arbetarparti” 

(www.moderat.se) och säger sig kämpa mot ”utanförskapet”, som i princip definieras 

som att stå utanför arbetsmarknaden. Detta utanförskap tror man sig kunna minska 

genom förändringar i arbetslöshets- och sjukförsäkringen, för att på så vis skapa bättre 

förutsättningar för att få tillbaka människor i lönearbete (www.alliansen.se). Bland 

oppositionen finns förslag som att bygga ut den offentliga sektorn för att på så vis skapa 

jobb (www.vansterpartiet.se). Andra förslag är att införa en sextimmars arbetsdag, istället 

för dagens åttatimmars arbetsdag, för att på så vis få fler människor i sysselsättning till 

priset av en något lägre tillväxttakt. Eller att införa ett entreprenörår för att få fler att 

starta företag (www.mp.se). Förslagen varierar alltså men för samtliga partier verkar den 

viktigaste välfärdsfrågan vara att minska utanförskapet genom att skapa arbetstillfällen.    

 

 

2.3 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen är en central myndighet som finns i hela landet och det finns över 

320 arbetsförmedlingar i Sverige. Deras vision är att så effektivt som möjligt ”föra 

samman dig som söker folk, med dig som söker jobb” (www.ams.se). 

Arbetsförmedlingen är Sveriges största platsförmedling och alla deras tjänster är 

avgiftsfria. Deras uppdrag från Sveriges riksdag och regering, är att lägga extra energi på 

människor som har kommit långt ifrån arbetsmarknaden. För att arbetssökande snabbt ska 

hitta ett jobb erbjuder arbetsförmedlingen flera olika former av stöd. Stödet kan vara 
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alltifrån tips på hur man skriver en jobbansökan, till anpassning av arbetsplatsen för 

arbetssökande med särskilda behov. Målet är att alla ska hitta ett arbete. Här arbetar man 

vidare med att ordna tusentals rekryteringsträffar och startar tillfälliga arbetsförmedlingar 

ute på företag som är hårt drabbade av nedskärningar. Den viktigaste uppgiften 

arbetsförmedlingen har är att matcha arbetssökande mot lediga jobb. På 

arbetsförmedlingens hemsida kan arbetssökande bl.a. registrera sitt CV, söka jobb och 

prenumerera på platsannonser. Arbetsförmedlingen har ett bestämt uppdrag för att 

särskilt stödja arbetssökande med svag ställning på arbetsmarknaden, t.ex. nyanlända 

invandrare, ungdomar, långtidssjukskrivna och personer med funktionshinder som 

medför nedsatt arbetsförmåga (www.ams.se) 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Vårt syfte är som beskrivet att belysa ungdomars situation som arbetslösa, samt att fånga 

upplevelsen av arbetslösheten. För att tolka och förstå vårt material använder vi oss 

mycket av tidigare forskning för att se hur andra författare försökt förstå 

ungdomsarbetslöshet och diskriminering. Men även två sociologiska teorier som vi anser 

hjälpsamma i tolkningen av vårt resultat. Den första av dessa som presenteras är Pierre 

Bourdieus sociologiska teori om det sociala rummet. Denna teori behandlar bland annat 

var vi placerar oss i det sociala rummet och vilka differentieringsredskap som bestämmer 

denna placering. Den andra teorin vi kommer att använda oss av är Erving Goffmans 

teori om stigma. Det är en sociologisk teori som behandlar vad som anses vara avvikande 

och stigmatiserande och hur detta kan upplevas. 

 

3.1 Tidigare forskning 

Nedan presenterar vi utvalda delar av den forskning som är gjord på fältet runt 

ungdomsarbetslöshet. Fältet är väl utforskat och många av undersökningarna gjordes 

under krisen på 1990-talet, då ungdomsarbetslösheten var extra hög. Runt etnisk 

diskriminering finner vi ett något mindre utforska fält. Av de undersökningar som finns 

har en stor del tillkommit under senare år. Vi börjar här med att presentera en rapport 

som samanställer mycket av den forskning som finns runt diskriminering för att sedan 

presentera ett antal tidigare studier om arbetslöshet och dess följder. 

 

3.1.1 Vardagsdiskriminering 

Paulina de los Reyes och Mats Wingborg har tillsammans författat en rapport vid namn 

Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige (2002). Rapporten sammanställer mycket av 

den forskning som idag finns runt etnisk diskriminering i Sverige. Rapporten undersöker 

hur diskriminering kan uppstå och fortgå inom olika delar av samhället, och däribland 

arbetslivet. Diskrimineringen beskrivs i första hand handla om makt och relationer som 

skapar överordning och underordning. Det är alltså strukturer som genomsyrar samhället 

som tillåter en etnisk diskriminering. Rapporten handlar inte enbart om människor som 

invandrat till Sverige, utan ser till alla som har någon form av utländsk bakgrund. Enligt 

rapporten finns det idag en snäv fokusering i debatten där problemet med misslyckad 
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integration läggs hos personer med utländsk bakgrund och att åtgärder och satsningar 

främst riktas till dessa personer. Detta utgör således en referensram som förklarar de 

problem som personer med utländsk bakgrund har för det svenska samhället utan att 

ifrågasätta det etablerade system, som författarna anser har, ”rasialiserade privilegier”. 

Författarna visar därför att diskriminering är en integrerad del av det svenska samhället 

och beskriver hur den kan se ut i olika samanhang och i olika grupper. Denna rapport 

kommer att hjälpa oss att tolka och förstå de problem som finns inom diskriminering och 

integration på arbetsmarknaden. 

 

3.1.2 Den dubbla vanmaktens logik 

Sociologen Anna Angelin från Lunds universitet har i sin avhandling Den dubbla 

vanmaktens logik (2009), forskat kring hur det gick för de som var unga under början av 

1990-talets kris. Syftet med studien var att identifiera vilka problem som finns och 

upplevs av de unga vuxna födda kring 1970-talets mitt, som har erfarenhet av långvarig 

arbetslöshet och som är försörjningsstödstagande. Resultatet hon kom fram till är att 

många av de som var unga och arbetslösa under 1990- talets kris, till stor del är arbetslösa 

också idag. Vidare skriver Angelin att den som är marginaliserad i 20-årsåldern löper 6-7 

gånger större risk att också vara arbetslös senare i livet, jämfört med en jämnårig som fått 

in en fot på arbetsmarknaden. Den stora ungdomsarbetslösheten på 1990-talet ledde 

också till en social utstötningsprocess som i värsta fall riskerar att bli livslång.  

 

Under 1990-talskrisen var ungdomsarbetslösheten rekordhög med uppemot 17 procent 

arbetslösa ungdomar, vilket bland annat fick följden att försörjningsstödet bland unga 

fördubblades (Angelin 2009). Erfarenheten av att ha haft ekonomiskt bistånd bland unga 

vuxna födda åren runt 1970-talets mitt är stor. Av dem som var 20-24 år under 1990-

talets lågkonjunktur har 40 procent haft behov av ekonomiskt bistånd vid ett eller flera 

tillfällen. Dessa unga vuxna har inte varit oförmögna att delta i arbetslivet, utan kunnat 

arbeta men inte fått tillfälle. Angelin följer sedan utvecklingen av de arbetslösas 

levnadsförhållanden under det som blev en långvarig arbetslöshet och ett långvarigt 

försörjningsstödstagande, som en följd ungdomsårens etableringsproblem på 

arbetsmarknaden.  
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Resultatet av Angelins studie om levnadsförlopp och erfarenheter kan bidra till 

förståelsen av vilken innebörd och vilka konsekvenser långvarig ungdomsarbetslöshet 

och socialbidragstagande får, ur såväl ett individuellt som ur ett samhälleligt perspektiv. 

Resultaten från intervjuerna visar tydligt att de allra flesta förlägger den främsta orsaken 

till sin arbetslöshet och sitt försörjningsstödstagande till individuella faktorer, som 

förenas med utsatthet inför olika livshändelser, eller ageranden bundna till ett eget 

aktörskap. Detta trots att en majoritet var väl medvetna om de ofördelaktiga strukturella 

förutsättningarna, i form av låg efterfrågan på arbetskraft, som inträffade vid deras 

etableringstidpunkt på arbetsmarknaden.  

 

Studien visar att socialbidrag under längre perioder definitivt inte är ett bra sätt att 

hantera ungas tilltagande försörjningssvårigheter. Ungas förändrade etableringsmönster 

och, därmed ekonomiska sårbarhet, ger upphov till frågor om hur yngres ökade 

ekonomiska utsatthet kan hanteras. Anna Angelin menar på att socialbidrag knappast 

utgör en rimlig socialpolitisk lösning på dessa försörjningsproblem.  

 

3.1.3 Varken ung eller vuxen 

Mats Trondman och Nihad Bunar inleder boken Varken ung eller vuxen (2007) med att 

beskriva hur 1990-talets höga arbetslöshet, nedskärningar och sociala problem, ledde till 

försämrade levnadsvillkor, såväl ekonomiska som sociala. Enligt Trondman/Bunar var 

det i första hand ungdomar ur arbetarklassen som drabbades särskilt hårt av dessa 

förändrade livsvillkor. 1990-talets lågkonjunktur ledde till att ungdomarna hindrades från 

inträde i arbetslivet och vuxenvärlden. Författarna beskriver vidare att under 1980-talet 

fanns det en möjlighet att välja en kortare praktisk yrkesutbildning för de som inte var 

studiemotiverade och på så vis komma ut i arbetslivet och skapa sig en ekonomisk och 

social tryggad framtid. Detta alternativ menas vara svårare idag då samtliga 

gymnasieutbildningar är på tre år och att det är svårare att få anställning utan en 

gymnasieexamen.  

 

Vidare hävdar Trondman/Bunar att vi påverkas av såväl objektiva som subjektiva villkor. 

Det kan finnas stora skillnader mellan det man vill bli och vad man faktiskt har möjlighet 

att bli. Detta förklarar författarna som ”det tragiska gapet”, vilket är ett resultat av 

samhällsförändringar som i sin tur påverkar människor och deras liv. Grundstrukturen i 
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vårt samhälle påverkar således ungas val och deras väg mot vuxenblivandet och 

framtiden. Trondman/Bunar anser att tillvaron i dessa försämrade livsvillkor och 

förändringar i arbetsliv och samhälle kan liknas vid en ”gråzon” vilken bör uppfattas 

som: 

       
                En strukturellt betingad livsvillkorsmässig situation - en samhällelig tillvaro för främst 
                arbetarklassungdomar präglad av försämrad materiell, social och existentiell tillvaro i samhället, 
                familjen och i de samhälleliga institutionerna  (Trondman/Bunar, 2001:124). 
 
 

Med hjälp av 13 olika fallstudier som presenteras i boken analyserar Trondman/Bunar 

vad som begränsar och möjliggör ungdomarnas förmåga att hantera tillvaron i denna 

ovan nämnda ”gråzon” och hur deras framtidsperceptioner, dvs. föreställningar om 

framtiden, resulterar i olika former av val. Dessa val innebär antingen att de riskerar att 

bli kvar i gråzonen eller leder till en transformativ kapacitet det vill säga förmågan att ta 

sig ur denna tillvaro. Trondman/Bunar menar i sin analys att det också finns faktorer som 

istället kan påverka och möjliggöra förmågan att ta sig ur gråzonen på ett positivt sätt. 

Som en särskild betydelsefull faktor i detta avseende framhåller de vikten av en social 

och existentiell grundtillit. Mot bakgrund av de 13 olika fallstudierna menar författarna 

att sättet att hantera de begränsande dimensionerna, sker genom samspelet mellan 

ungdomarna och betydelsefulla vuxna runt omkring dem. 

 

3.1.4 Ett urval av övrig forskning 

Författarna T.Qadery & J. Ruhlander har i sin studie Unga arbetslösa med utomeuropeisk 

härkomst och deras upplevelser av sin situation och framtidsmöjligheter gjort en kvalitativ 

studie där de har intervjuat sex respondenter i åldrarna 16-25 år med utomeuropeisk bakgrund 

och som är arbetslösa. Syftet var att forska kring vad de anser om sin situation och sina 

framtidsmöjligheter för att få en ökad förståelse om deras situation och upplevelser. 

Resultaten visade att ungdomarna upplevde att de stod utanför samhället och att dess sociala 

medborgarskap på grund av arbetslösheten, samt att de ansåg sig stämplade till en negativ 

social identitet av samhället, både i arbetslivet och på fritiden. Konsekvenserna bidrog till 

social exklusion och sämre förutsättningar till erhållandet av arbete.   

 

Hammarström skriver i sin bok Arbetslöshet och ohälsa. Om ungdomarnas livsvillkor. att det 

finns stora skillnader i arbetslöshetens omfattning bland unga beroende på kön, ålder och 
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bostadsregion. Författaren pekar på att risken att bli arbetslös är olika stor för olika grupper 

bland de unga. Författaren menar på att arbetslösheten är en köns, klass och åldersfråga. Det 

är de redan svaga i samhället som löper störst risk att hamna utanför arbetsmarknaden. Hon 

ser ett tydligt mönster att de som är arbetslösa i större utsträckning kommer från familjer med 

låg socioekonomisk status och/eller utländsk bakgrund.   

 

I rapporten Arbetslöshetens olika ansikten (Rantakeisu 2002) studie visar författaren att det är 

förhållandevis vanligt att arbetslösa ungdomar känner sig nedvärderade av sin omgivning. 

Långtidsarbetslösa ungdomar möter mer nedvärderande attityder än korttidsarbetslösa. Män 

har mer skamgörande erfarenheter än vad kvinnor har och detta hävdas bero på förmodligen 

rationellt könsrollstänkande hos omgivningen. 

                                                                             

Den ekonomiska skammodellen används av Jönsson, R. L & Starrin, B. (2003) i sin studie Ett 

annat liv - En studie av arbetslöshetens konsekvenser bland arbetslösa i Skåne. För att koppla 

sambandet mellan arbetslöshet, ohälsa och sociala problem använder författarna sig av 

betydelsen av två förhållanden: grad av ekonomisk påfrestning och grad av skamgörande 

erfarenheter. Resultat i studien visar att ju högre den ekonomiska påfrestningen är under 

arbetslösheten och ju mer skamgörande erfarenheter man upplever som arbetslös, desto 

allvarligare blir de hälsomässiga och sociala konsekvenserna. Författarna menar därmed att 

ekonomi- skam modellen inriktar sig på två klart starka sociala behov som är svåra att 

tillfredställa eller upprätthålla om man är arbetslös. Det är för det första behovet att ha 

tillräckligt med pengar, och för det andra behovet av att vara socialt accepterad. 

 

3.2 Teorier 

Här sammanfattar vi de två teorier som vi använder oss av i vår analys. Vi börjar med att 

presentera teorin om det sociala rummet för att sedan avsluta med teorin om 

stigmatisering. 

 

3.2.1 Pierre Bourdieu – Sociala rummet 

Bourdieu (1999) undersöker socioekonomiska grupper genom att använda sitt begrepp 

”sociala rummet”. Han beskriver att vi i varje samhälle och tid har att göra med ett socialt 

rum som innefattar ett antal sociala positioner, vilka är förenade med olika sorters kapital 
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och fritidsaktiviteter. Detta sociala rum målas upp i ett diagram som innefattar två 

dimensioner. Den ena dimensionen beskriver det totala innehavet av olika kapitalarter 

medan den andra dimensionen beskriver kapitalets struktur, alltså hur kapitalet är fördelat 

mellan de två viktigaste differentieringsprinciperna; kulturellt kapital och ekonomiskt 

kapital. Bourdieu beskriver fyra  kapitaltyper: 

 

Ekonomiskt kapital, som är materiella tillgångar samt kännedom om ekonomins 

spelregler. Hög inkomst möjliggör för individer att spendera en förhållandevis lägre 

summa pengar på basala nödvändigheter som mat, kläder och boende. Möjligheterna att 

öka kvaliteten på dessa varor ökar med ökad inkomst, liksom fritidsaktiviteter, semestrar 

och resor. Dessa variabler; utbildningstid, inkomstnivå, arbete och arbetslöshet, är 

tämligen lätta att mäta. Bourdieus tanke är att främst utbildning leder till arbete och 

inkomst.   

 

Socialt kapital är släktband, vänskapsförbindelser och liknande. Mätningar av det sociala 

kapitalet är mer svårhanterligt än det ekonomiska kapitalet. Att ha ett arbete eller ej 

påverkar det sociala kapitalet, liksom engagemang i föreningsliv. Ett lågt socialt kapital 

kan tolkas som isolering och utanförskap.  

 

Kulturellt kapital är kultiverat språkbruk och förtrogenhet med den så kallade finkulturen.   

 

Symboliskt kapital är en tillgång vilken som helst och fungerar som symboliskt kapital i 

de sammanhang där den tillerkänns värde. På individnivå kan en examen eller en titel 

vara en tillgång, om andra accepterar och erkänner denna symbol. Symboliska kapitalet 

måste alltså offentliggöras och tillskrivas ett värde av en eller flera betraktare.  

 

Genom dessa differentieringsprinciper fördelas ”agenterna” (Bourdieu, 1999) på olika 

avstånd i det sociala rummet i förhållande till varandra. Avståndet mellan punkterna i 

diagrammet motsvarar sociala avstånd, där agenterna har mindre gemensamt ju större 

avståndet är och tvärtom. I dimensionen med det totala värdet av de olika kapitalarterna 

står som exempel vår kulturminister väldigt högt, medan en fiskare står långt ner med en 

avsaknad av större ekonomiskt och kulturellt kapital. Kulturministern och fiskaren skulle 

därför ha väldigt lite gemensamt enligt Bourdieu (1999). Troligtvis skulle de aldrig 

träffas men om någon av dem gick utanför sina sociala gränser och möjliggjorde detta så 
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skulle mötet bli kortvarigt och obekvämt. I den andra dimensionen med kapitalarternas 

struktur kan istället en kulturprofessor med stort kulturellt kapital men med litet 

ekonomiskt kapital stå i motsatsförhållande till en företagsledare som har omvända 

förhållanden. Dessa sociala positioner i det sociala rummet leder till ett rum av 

ställningstaganden vilket även skapar differentiella avstånd mellan agenternas 

egenskaper. Dessa egenskaper är inbördes förenade av en enhetlighet i stil vilken kan 

förklaras av begreppet ”habitus” (Bourdieu, 1999).  

 

Habitus utgör en enhetsskapande princip som omvandlar de inneboende och relationella 

egenskaperna i en social position i det sociala rummet till en enhetlig livsstil. I likhet med 

de positioner som givit upphov till livsstilarna är habitus differentierade men även 

differentierande. Ur habitus kommer ”praxis” som utgör generativa principer för, oftast 

oreflekterade, praktiker som hur agenten tar sig till sitt jobb, vart han handlar, vilka 

fritidsintressen han har och så vidare. Habitus innefattar även ”hexis” som mer syftar till 

agentens fysiska uppenbarelse, hur han går, talar och uppträder. På så vis kan habitus 

kollidera med omvärlden när till exempel fiskaren går till kulturministerns finare 

tillställning i jeans och ylleskjorta medan övriga gäster har ballklänning och frack. 

Habitus utgör även skillnaden mellan vad som är bra och dåligt, snyggt eller fult och så 

vidare, även om dessa kriterier är relationella och varierar mellan hur olika agenter 

uppfattar olika beteenden. Alla dessa skillnader i tillgångar, praktiker och sätt att 

uppträda är knutna till olika sociala positioner i det sociala rummet. 

 

3.2.2 Ervin Goffman – Stigma 

Ordet stigma härstammar från en tid då grekerna brännmärkte människor som brutit mot 

regler och normer, till exempel i form av kriminalitet. Brännmärket kunde sedan ses av 

övriga människor vilket fick förbrytarna att känna skam. Goffman (2001) hävdar att det 

inom varje samhälle finns kategoriseringar av människor utifrån någon egenskap som 

individerna har. För att en egenskap ska vara nedvärderande hos en individ krävs det att 

egenskapen i fråga avviker på ett icke-önskvärt sätt från normen i samhället. Normerna 

för hur individer ska vara i samhället, samt för hur dessa ska bete sig, visas genom att 

”normala” individer rutinmässigt och utan större eftertanke genomför handlingar och 

interaktion. Goffman (2001) beskriver vidare att man förväntar sig, och kräver, 

omedvetet att människorna i ens omgivning ska bete sig på förväntat sätt. Om en individ 
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avviker från detta mönster uppstår en brist på överrensstämmelse mellan individens 

virtuella och faktiska sociala identitet. I denna avvikelse uppstår någonting som kallas 

för stigma 

 

Goffman (2001) diskuterar vilka egenskaper och beteenden som anses avvika från 

samhällets normer och har kommit fram till att det finns tre olika typer av stigman: 

fysiska, psykiska och sociala. Av dessa stigman finns variationer i olika samhällen och 

grupperingar genom att värderingar och uppfattningar om vad som är avvikande varierar. 

Ett socialt stigma som arbetslöshet kan i ett sällskap leda till exkludering i en grupp, 

medan det i en annan, kanske en förening för uppsagda Volvoarbetare, leder till 

inkludering, där man internt i gruppen hanterar sitt stigma. För att vinna fullt socialt 

erkännande bör individen dock inordna sig i de normer som finns i den specifika sociala 

miljön denne befinner sig i, för att inte riskera exkludering. Goffman (2001) menar dock 

att avvikelser till viss del kan vara självvalt. Det kan röra sig om personer som vägrar 

leva efter samhällets normer och värderingar. Arbetslöshet kan således vara en självvald 

situation, även om detta oftast inte är fallet. 

 

 

3.2 Begreppsförklaring 

Denna studie belyser ungdomar som är arbetslösa. När vi talar om arbetslöshet i detta 

arbete utgår vi från regeringens definition på att vara arbetslös som lyder ”Arbetslös är 

benämningen på en person som deltar i arbetskraften, men inte har ett arbete” 

(www.regeringen.se). Ibland nämns även utanförskap som ett sätt att beskriva 

arbetslöshet vilket i denna studie är att betrakta som det samma som arbetslöshet. 

Ungdomsarbetslöshet förklarar arbetslöshet bland människor som är 25 år eller yngre 

vilket även är den åldersgruppen vi har hållit oss till i denna undersökning. I vissa fall 

förekommer begreppet ”invandrarbakgrund”. Ett begrepp som i denna undersökning 

syftar till en svensk medborgare med minst en utlandsfödd förälder. Med etnisk 

diskriminering åsyftas den negativa särbehandling som på grund av nationalitet, hudfärg 

eller religion medför att vissa individer eller grupper av individer, systematiskt placeras i 

en underordnad position. 
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4 Metod 

Detta kapitel inleds med vår metodologiska ansats som sedan följs av förförståelse, 

tillvägagångssätt, etiska överväganden och slutligen urval och intervjusituation. 

 

 

4.2 Metodologisk ansats 

Två viktiga vetenskapliga utgångspunkter är hermeneutik respektive positivism. Den 

sistnämnda används oftast vid naturvetenskaplig forskning som strävar efter absolut 

kunskap, men förekommer även inom andra områden. Vi har i denna studie en 

hermeneutisk utgångspunkt där vi istället strävar efter att kunna tolka och förstå resultat 

som inkommer under fältarbetet. Vidare så är reliabilitet och validitet två viktiga aspekter 

inom vetenskapen (Thurén, 1991). Reliabilitet avser tillförlitlighet och undersöker om 

mätningarna är korrekt utförda. Reliabiliteten i vår undersökning anser vi vara hög då vi 

genomfört intervjuer där intervjupersonerna har beskrivit sina upplevelser utifrån deras 

verkligheter. Validitet tittar på om man har undersökt det som är syftet med arbetet, viket 

vi anser oss ha gjort. Vi har använt oss av så kallad grundad teori (Boolsen, 1997). Denna 

skapades av två amerikanska sociologer vid namn Barney Glaser och Anselm Strauss år 

1967. På den tiden innebar det att utforma en teori eller byggstenar till en teori under 

analysprocessens gång. En senare definition omfattar en kombination av induktiv-

deduktiv metodstrategi på det kvalitativa området. Detta innebär att teorin byggs upp 

genom en analytisk process Där det hela tiden sker en pendling mellan teori och empiri. 

Grundad teori fokuserar på skapandet av teori från systematiskt insamlad data för att 

finna en teori som passar sitt användningsområde (Boolsen, 1997) 

 

För att försöka besvara våra frågeställningar har vi valt att genomföra en kvalitativ studie 

där vi använder oss av intervjuer. På så sätt kan man få en inblick i den intervjuades 

tankar och funderingar kring ett specifikt socialt fenomen (Kvale, 1997). Det är viktigt att 

påpeka att det i kvalitativ forskning alltid finns en tolkningsprocess där forskaren 

producerar mening ur data (Denscombe, 2009). Vi valde att genomföra semistukturerade 

intervjuer (Denscombe, 2009) där vi hade en intervjuguide med ämnen och frågor att 

behandla. Med semistukturerade intervjuer kunde vi vara mer flexibla i ordningsföljden 

av frågorna samt låta den intervjuade utveckla sina tankar och funderingar och på så vis 
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få mer utförliga svar (Denscombe, 2009). Detta tillvägagångssätt tyckte vi passade 

undersökningen bäst då vi ville få del av de intervjuades känslor och upplevelser om 

situationen som arbetslös. 

 

 

4.3 Förförståelse 

Vi som gjort undersökningen har sällan eller aldrig varit arbetslösa vilket begränsar vår 

förförståelse av problemet till den information vi får via media och vår omgivning. 

Samma sak gäller för etnisk diskriminering. En av författarna till uppsatsen gick direkt 

efter avklarad gymnasiegång med i ett projekt vid namn ”orkan” som pågick i fyra veckor 

och hjälpte en grupp ungdomar med jobbsökande i form av CV-skrivning och liknande. 

När de fyra veckorna var slut hade 60 % av gruppen fått en anställning. Även om många 

av dessa var tidsbegränsade anställningar i form av sommarjobb så är det mycket goda 

siffror som hjälpe 60 % av gruppen att få sin första arbetslivserfarenhet. Detta var dock år 

2000 och arbetsmarknaden såg då bättre ut än vad den gör idag.  

 

 

4.4 Tillvägagångssätt  

Vårt första steg i processen var att kontakta arbetsförmedlingen i Halmstad. När vi 

förklarat det övergripande syftet med vår undersökning ställde de sig positiva till att 

försöka hjälpa oss på de sätt de kunde. Vi började med att intervjua två arbetsförmedlare 

med särskilt ansvar för unga arbetslösa, upp till 25 år. Dessa intervjuer genomfördes 

enskilt, där en av oss ställde frågor medan den andre ställde uppföljningsfrågor. Syftet 

med att intervjua tjänstemännen var att få en uppfattning om hur arbetet bedrivs på 

myndigheten och för att försöka få tjänstemännens syn på ungdomarnas situation som 

arbetslösa. Nästa steg i processen var att komma i kontakt med arbetslösa ungdomar. 

Sekretessen satte stop för att arbetsförmedlarna skulle kunna ge oss några 

personuppgifter så vi fick istället lämna våra e-postadresser och telefonnummer i hopp 

om att ungdomarna skulle kontakta oss. Ingen kontaktade oss dock under tre dagar och på 

grund av vår begränsade tidsplan kunde vi inte vänta längre. Vi rådslog med 

arbetsförmedlingen igen, vilka då gav oss ett nytt tillvägagångssätt. Vi fick vid detta 

tillfälle ett eget rum i arbetsförmedlingens lokal där vi kunde sitta och vänta medan 
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arbetsförmedlarna, efter sina möten med ungdomar, frågade om de ville gå in till oss och 

delta i en undersökning.  

 

 

4.5 Etiska överväganden 

Vid vårt empiriska insamlande delade vi in de intervjuade i två grupper där de med ett 

svenskt efternamn delades in i en grupp medan de med ett utländskt efternamn delades in 

i en annan. Till gruppen med utländskt efternamn hade vi vissa tilläggsfrågor gällande 

etnisk diskriminering. Denna typ av kategorisering kan vara känslig och vi vill tydligt 

påpeka att vi inte har för avsikt att generalisera någon av grupperna. Syftet med 

uppdelningen är endast att undersöka om någon, och i så fall hur många, inom gruppen 

med utländskt efternamn som har upplevt att de blivit diskriminerade på grund av sitt 

efternamn.   

 

Kvale (1997) skriver att det finns tre etiskt dominerande riktlinjer när man utför 

forskning gällande människor. Dessa är informerat samtycke, konfidentialitet och 

konsekvenser. Ett informerat samtycke är att man informerar intervjupersonen om 

undersökningens syfte, samt vad det innebär att vara med i den. Efter detta ska man få ett 

samtycke från individen, vilket vi erhållit av samtliga deltagande i studien. 

Konfidentialitet innebär att man anonymiserar individerna. Detta valde vi att göra med 

samtliga ungdomar då arbetslöshet och diskriminering kan vara relativt känsliga frågor. 

Vi valde även att anonymisera tjänstemännen på arbetsförmedlingen då de jobbar tätt 

inpå sina kolleger, vilket kan leda till att de tvingas försvara sina berättelser eller sättas i 

andra obekväma situationer. Med konsekvenser menas att man som forskare ska tänka 

över de konsekvenser som undersökningen kan få för såväl inblandade som övriga. Vårt 

syfte är, som tidigare nämnts, att belysa de tankar och känslor som arbetslöshet kan 

innebära för en ungdom. Att förmedla denna kunskap tror vi endast kan resultera i en 

större eftertänksamhet när man behandlar ämnet i debatter eller liknande i framtiden. 
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4.6 Urval och intervjusituation 

Från arbetets start visste vi att vi ville begränsa undersökningen av arbetslöshet till 

ungdomar. Vår första tanke var att intervjua de yngre ungdomarna i åldern upp till 19 år 

för att kunna få en inblick i hur vardagen ser ut för de ungdomar som väljer att inte gå 

gymnasieutbildning. Det visade sig dock snart att det var svårt att komma i kontakt med 

arbetslösa i denna åldersgrupp, främst för att det är en liten grupp. Vi höjde därför 

åldersgränsen till 25 år då denna grupp är betydligt större, vilket därmed underlättar vår 

insamling av data. För att undersöka förekomsten av etnisk diskriminering valde vi att ha 

ett utländskt efternamn som enda kriteriet för att räknas till gruppen som fick frågor om 

de upplevt sig ha blivit utsatta för diskriminering. Vi har även valt att begränsa 

undersökningen till Halmstad kommun då storleken på kommunen gott och väl räcker till 

för vår planerade undersökning. Vi kunde på så vis även vara på plats snabbt för 

intervjuer och annan datainsamling då vi i gruppen bor och verkar i, eller i närheten av, 

kommunen. 

 

Under en heldag fick vi samanlagt nio arbetslösa ungdomar som ställde upp på en 

intervju med oss efter deras möte med en arbetsförmedlare. På så vis kunde vi inte styra 

urvalet utan slumpen avgjorde helt enkelt vilka som kom in till arbetsförmedlingen just 

den dagen. Eftersom vi satt på avdelningen för arbetslösa unga så var samtliga dock 25 år 

eller yngre. Vi var, trots oförmågan att påverka urvalet, nöjda med underlaget. Fyra 

intervjupersoner hade ett utländskt efternamn vilket vi letade efter för vårt tema om 

integration och diskriminering. De fem övriga hade ett svenskt efternamn. Vi hade gärna 

sett ett större antal ungdomar med utländskt efternamn för att på så vis få ett bättre 

underlag till vår frågeställning om etnisk diskriminering. En viss besvikelse hade vi även 

med att könsfördelningen blev skev då endast två av de nio intervjuade var tjejer medan 

resterande var killar. Dessa tjejer hade svenskt efternamn. Resultatet i vårt arbete kommer 

därför, i större utsträckning, att spegla hur killar upplever sin situation som arbetslös än 

tjejer, och i vår problematisering av integration och diskriminering har vi inga tjejer med 

utländskt efternamn. Samtliga intervjuer utfördes i enrum med en ungdom och två 

intervjuare där en ställde frågorna medan den andre ställde utvecklande följdfrågor.  

 

Alla genomförda intervjuer under arbetets gång har spelats in och skrivits ut för att på 

lättaste sätt kunnat bearbetas. Efter transkribering använde vi oss av 
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meningskoncentrering samt meningskategorisering som Kvale beskriver (1997). Först 

användes meningskategoriseringen för att kunna se vilka svar som kom under de olika 

teman vi har i vår studie. De intervjuades uttalanden sorterades under de tre teman som 

motsvarar forskningsfrågorna, för att se tydligt vad som härledde till vilket tema. I 

analysen av det empiriska materialet har också vissa uttalanden kommit att komprimeras 

genom meningskoncentrering för att nå, för vår analys, viktiga aspekten i sammanhanget. 

Vissa små förändringar har skett vid utskriften av det empiriska materialet för att fånga 

överföringen från skrift- till talspråk och inte förlora den mening som uttrycks. Dock har 

större delen av det empiriska materialet lämnats orört för att inte förlora viktiga 

meningsskapanden i materialet. När materialet sedan strukturerats upp på detta vis kunde 

analysen med hjälp av valda teorier fortskrida och utförligare diskuteras (Kvale, 1997). 

 

Vår kvalitativa studie består alltså av intervjuer med såväl tjänstemän som arbetslösa 

ungdomar. Nu när vi har beskrivit vår metod och vårt tillvägagångssätt kommer vi att gå 

vidare genom att presentera det resultat som framkommit under dessa intervjuer.  
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5. Resultat 

Resultatet presenteras här utan uppdelning mellan de intervjuade ungdomarna och 

blandas fritt med en namnsättning efter citat. Vi börjar dock med att presentera 

intervjuerna från tjänstemännen på arbetsförmedlingen. Vår presentation består sedan av 

tre teman som kallar: Arbetsförmedling och arbetsmarknad. Familj, vänner och 

omgivning. Och till sist diskriminering och integration. Dessa tre teman berättade 

intervjupersonerna mest kring och vi tyckte det var teman som var relevanta att behandla 

med tanke på vårt syfte och våra frågeställningar. Intervjupersonerna i de tre teman är 

anonymiserade med fiktiva namn. De intervjuade ungdomarna är: Daniel, Emir, Mustafa, 

Elin, Sabrina, Jonathan, Walid, Sam, och Erik. Sabrina och Elin är två tjejer med svenska 

efternamn. Emir, Mustafa, Walid och Sam är fyra killar med utländskt efternamn och 

Daniel, Jonathan och Erik är tre killar med svenskt efternamn. Samtliga är arbetslösa och 

25 år eller yngre. 

 

 

5.1 Arbetsförmedlare om ungdomars väg till arbete 

Tjänstemännen började med att beskriva Arbetsförmedlingens verksamhet och deras sätt 

att arbeta. Det första en arbetslös måste göra är att anmäla sig till arbetsförmedlingen 

genom att skriva in sig som arbetssökande. Efter det får man träffa en arbetsförmedlare 

och får en så kallad basinformation, som bland annat beskriver hur arbetsförmedlingens 

tjänster fungerar. Därefter bokas man in på ett nytt möte med en arbetsförmedlare, vid 

detta möte görs en kartläggning av situationen och ungdomarna blir även erbjudna en 

jobbcoach, inom arbetsförmedlingen eller en extern aktör. Arbetsförmedlingens 

jobbcoacher finns snabbt att tillgå medan de externa jobbcoacherna är något den unge 

själv får leta upp genom annonser och dylikt. Arbetsförmedlingen står för finansieringen 

av de externa jobbcoacharna. Jobbcoachens uppgift är att ge tips och råd om vad man ska 

tänka på inför en anställningsintervju samt att skriva CV och ansökningar. 

Arbetsförmedlingen gör ingenting aktiv de första nittio dagarna som den unge är 

arbetslös, men därefter skrivs de in i ett program som heter ”jobbgaranti”. Syftet med 

detta är att ungdomar på ett tidigt stadium ska erbjudas särskilda insatser till dem som har 

fyllt 16 år men inte fyllt 25 år. Jobbgarantin för ungdomar pågår i minst 3 månader och 

ska innehålla fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning samt jobbcoachning. 
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Tyvärr är det dock ingen garanti för jobb som namnet kan antyda. En stor del i 

arbetsförmedlarens jobb är att motivera ungdomarna för att de ska komma igång i jobb 

sökandet. Något som tjänstemannen vid intervjun beskriver enligt följande: 

”Man måste alltid vara på ungdomarna, de behöver, precis som 

ungdomar i största allmänhet, att man ibland måste sparka på dem 

för att det ska hända något.” 

Vid följdfrågan om tjänstemannen upplever ungdomarna som omotiverade får vi följande 

svar: 

”Nja det varierar rätt kraftigt, en del har helt klart för sig vad de 

måste göra, medan andra mer svävar runt och inte vet vad de ska ta 

sig till. Det är väl främst dessa man måste motivera.” 

Tjänstemannen berättade vidare att A-kassans regler kräver att man måste söka arbete i 

hela Sverige, men att det inte finns någon direkt regel på hur många jobb man måste 

söka. Man ska helt enkelt söka de jobb man har behörighet till. Så vad krävs av 

ungdomarna mer konkret, gällande deras arbetsansökningar? 

” Man kan ju inte söka jobb man inte har kompetens till, krävs det 

körkort och man inte har körkort är det ingen mening att söka. Utan 

man ska söka de jobb man kan söka. Men det är klart, egentligen är 

det hela Sverige som gäller, och unga är ju betydligt mer flexibla än 

vad vuxna är. Unga har oftast inget emot att röra på sig och många 

åker till exempel till Norge för att få sitt första jobb.” 

 

Vi får veta att utbildning och praktikplatser är två viktiga instrument för 

arbetsförmedlingen när det gäller att bekämpa arbetslöshet.  

”Praktik är riktigt bra när det gäller ungdomar, tyvärr leder det 

sällan till att man blir kvar på praktikplatsen men man får en 

erfarenhet, en referens. Man lär sig hur det fungerar på en 

arbetsplats, bara en sån sak som att veta hur det går till i ett 

personalrum.” 
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En av tjänstemännen menar vidare att utbildning är något de alltid försöker motivera till, 

oavsett individens inställning till vidare studier. 

Idag ser dock tjänstemännen en ljusning på arbetsmarknaden och att konjunkturen börjat 

vända. Ett tecken på detta är att ungdomarna nu lättare kommer in på arbetsmarkanden, 

vilka alltid först drabbas av konjunkturer. De blir först arbetslösa vid nedgång och är först 

tillbaka i arbete vid uppgång menar en av tjänstemännen. En annan viktig indikator är att 

bemanningsföretagen nu börjat söka efter arbetskraft igen. 

Men nu känns som det är på väg upp igen för många ungdomar blir 

kallade till intervjuer.” 

Vilka möjligheter har då ungdomar med invandrarbakgrund att etablera sig på 

arbetsmarknaden? Kan man se en skillnad från andra ungdomars möjligheter? 

Tjänstemännen har inte några siffror på hur det faktiskt ser ut men båda upplevde att ett 

utländskt namn, helt klart kan vara ett hinder för att komma ut i arbetslivet. 

” Jag ska inte säga att jag har belägg men ja, det känns som en del 

har det lite svårare, kan tyckas att det är mest killar som har det 

svårare än tjejer. Det gäller i och för sig i största allmänhet och inte 

bara för de med invandrarbakgrund. Killarna verka har det lite 

svårare vilket syns när vi skriver in nya arbetslösa, då är det 50- 50, 

men sen när det skrivs in i jobbgarantin är det fler killar än tjejer. 

Tjejerna verkar fixa jobb lättare på något sätt. Det är en känsla jag 

har. Det är ju en trend, det ser man ju även på högskolan där det är 

fler tjejer som söker. Killarna har halkat efter lite grann, de hänger 

inte med.”  

”Ja jag upplever helt klart de unga med utländsk härkomst har 

svårare för att komma in på arbetsmarknaden.” 

 

De båda tjänstemännen hade alltså sett tendenser till att unga med invandrarbakgrund 

stöter på fler hinder i sitt arbetssökande än övriga ungdomar.  
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Hur skulle då arbetsförmedlingen kunna förbättra sina insatser mot arbetslöshet? Våra 

informanter menar att tremånadersregeln är för lång tid att vänta, innan ungdomarna får 

någon hjälp, det räcker med två månader menar de. En viss tid behövdes dock enligt båda 

tjänstemännen, innan arbetsförmedlingen lägger sig i. 

”Ungdomarna måste ju få en chans att reflektera över vad de vill, 

och söka jobb på egen hand, innan vi lägger oss i för mycket.” 

 

Tjänstemannen tyckte även att det skulle anställas fler arbetsförmedlare, och ges mer 

resurser till arbetsförmedlingen för att på så vis kunna ge ungdomarna en adekvat hjälp. 

 

 

5.2 Tema 1: Ungdomars upplevelse av 

arbetsförmedlingen och av arbetslöshet 

 
Vi börjar med att ställa frågor till ungdomarna om de olika samhällsinsatser som de 

kommer i kontakt med under sin arbetslöshet. Det rör sig främst om arbetsförmedlingen 

med deras arbetsförmedlare och jobbcoacher, samt ett vägledningscenter för arbetslösa. 

 

Arbetsförmedlingen är bra, de får klart godkänt. Jag brukar gå hit 

vid 10-tiden på förmiddagen då är det inte så mycket folk här eller 

på stan. Man vill ju inte precis skylta med att man är arbetslös 

(Daniel) 

Arbetsförmedlingen är bra, de hjälper till och kommer med tips och 

råd hela tiden och frågar om man är intresserad att vara med på 

kurser. De kämpar, stöttar och försöker lösa eventuella problem som 

dyker upp. (Emir) 

Överlag får arbetsförmedlingen godkänt av de intervjuade ungdomarna. 

Arbetsförmedlarna beskrivs som kompetenta, inlyssnande och förstående. De anses inte 

lägga sig i för mycket, utan finns där som ett stöd och ett redskap för att få ett jobb. 

Däremot menar de att det vägledningscenter som finns för arbetslösa ungdomar är mindre 

bra. 
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Vägledningscentret är kasst, fattar inte vad man ska ha för nytta av 

det. (Elin) 

Jag var på vägledningscentrat och bad om hjälp för att kolla upp en 

utbildning men de sa bara att det var bättre att jag kollade det på 

internet. (Sabrina) 

Bra att det finns alltid till hands så man kan fråga om hjälp men 

vägledningscentrum kan vara, så där, de vet inte så mycket utan de 

hänvisar vidare eller att man ska kolla på internet. (Jonathan) 

När vi frågar om jobbcoacherna får de ett gott betyg. 

Jobbcoachen har lärt mig hemligheten bakom ett bra CV, till 

exempel hur man ska lägga upp det. (Mustafa) 

Däremot hade ingen av de intervjuade valt externa aktörerna som jobbcoacher. Samtliga 

har valt arbetsförmedlingens jobbcoacher därför att de fanns lättillgängliga och ingen av 

ungdomarna verkar riktigt ha reflekterat över de externa aktörerna. Endast Mustafa hade 

kommit i kontakt med en privat aktör. 

En gång stod de framme vid torget och raggade ungdomar som de 

ville vara jobbcoacher åt, de är säkert duktiga men jag var inte 

arbetslös då jag brydde mig inte. 

Trots det överlag goda betyg som arbetsförmedlingen fick, fanns det många synpunkter 

på hur arbetsförmedlingen kunde förbättra sina tjänster och insatser. Ett återkommande 

förslag var att arbetsförmedlingen skulle vara mer likt ett bemanningsföretag och faktiskt 

utföra rekryteringsarbete. Det vill säga ” Att arbetsförmedlingen hade den möjligheten att 

rekrytera rätt person till ett jobb” som Elin beskriver det, och fortsätter: 

”Man går här och hoppas på att arbetsgivaren ska höra av sig, det 

vore bra om arbetsförmedlingen kunde ta rekryteringen istället” 

Vad är då ungdomarnas uppfattning om möjligheterna att få ett arbete? De har alla olika 

bilder av hur de kommer att lyckas på arbetsmarknaden, klart är dock att de alla tycker 

det är väldigt tröttsamt att vara arbetslös och att det i många fall upplevs som hopplöst.  
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Fan vad segt det är! Det suger rätt hårt faktiskt, inte alls roligt. 

(Jonathan) 

Elin berättar att hon vill arbeta som sjuksköterska men hindras på grund av att hon inte 

har den utbildningen som krävs för sjuksköteyrket. Hon har sökt på flera högskolor ett 

flertal gånger men har inte kommit in tills vidare söker hon jobb. Hon gör allt för att få ett 

arbete säger hon men är uppgiven när hon beskriver sin situation. Hon beskriver att hon 

kämpar dagligen för att få ett arbete så att hon kan försörja sig själv.   

Jag försöker göra reklam för mig i mitt CV och försöker vara aktiv, 

vad mer kan jag göra? Göra personliga besök på företag och tränga 

sig på det är väl det sista som är kvar. 

Daniel tycker att ovissheten är frustrerande, han vet inte om han får ett jobb imorgon 

nästa månad eller om ett år. Han tycker det är jobbigt att han inte kan planera någonting 

utan sitter mest hemma och vänta på svar från arbetsgivare för att få komma på intervju. 

 

Det är rätt så frustrerande liksom, man söker och söker men i 

dagens läge får man inte ens ett svar. 90 % av sina ansökningar får 

man inget svar på. Långsamma processer gör att man sitter och 

väntar och tiden bara går. Och det händer ingenting. Oftast väntar 

man förgäves.  

 

Just att man inte får något svar alls, eller ens en bekräftelse på att man sökt 

jobbet, är något som samtliga beskriver som frustrerande. 

 

Alltså det här har verkligen ändrats sen finanskrisen, att man inte 

hör något alls. Det är verkligen riktigt dåligt för självförtroendet att 

man inte ens får ett tack för att man har sökt. Då förstår man ju hur 

många som har sökt, om dom inte ens hinner svara. Och man förstår 

ju att det var många som såg bättre ut för anställningen än en själv. 

(Sabrina) 

 

 



26 
 

5.3 Tema 2: Familj, vänner och omgivning 

Majoriteten av våra respondenter säger att de umgås med sin familj regelbundet, vissa av 

dem flera gånger i veckan. Sabrina har en nära relation till sin mamma, mormor, moster 

och syster som bor under samma tak. Jonathan, Erik och Daniel som också bor hemma 

får mycket hjälp och stöd, även när det gäller den ekonomiska biten. Mustafa, Walid, 

Emir och Sam umgås med familjen genom att vara hemma hos dem och hälsa på. Det var 

endast en respondent som inte hade likvärdig kontakt med familjen som de andra 

respondenterna, nämligen Elin. Detta kom sig av att Elin flyttat från en annan stad. De 

som bor hos sina föräldrar beskriver samtliga att de får hjälp av föräldrarna med 

ekonomin för att klara sig, medan de övriga i större utsträckning får försörja sig själva. 

 

 Jag bor hemma hos päronen fortfarande, så jag får allting där, det 

är tur att man har dem. (Jonathan)  

 

Jag vet inte… jag har alltid klarat mig själv, flyttade hemifrån tidigt. 

Behöver jag prata, eller ha hjälp med något så vet jag att de finns 

där och ställer upp för mig till 100% . Men jag undviker det, jag vill 

stå på egna ben. Jag vill helt enkelt klara mig själv.(Elin) 

 

Samtliga beskriver även familjen som stöttande och förstående kring deras situation som 

arbetslösa. De beskriver att alla i deras närhet känner till finanskrisen och de är alla 

överens om att det är på grund av den som de befinner sig i arbetslöshet.  

De är förstående, de är själva i samma situation min pappa och 

mamma är arbetslösa, min syster har precis fått arbete. (Sabrina) 

De tycker det är tråkigt, de vet ju hur läget är på arbetsmarknaden. 

De är förstående och försöker hjälpa till genom att höra sig för om 

lediga arbeten med bekanta. (Daniel) 

 

När ungdomarna talar om vännernas betydelse, så betyder detta olika saker. Det kan vara 

stödjande, uppmuntrande eller hjälp med att söka arbete. 
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 ”Mina kompisar förgyller min vardag typ, om jag inte haft några 

kompisar, då vet jag inte vad jag hade gjort. För utan jobb har man 

ganska tråkigt och så, men tänk om man inte hade några kompisar 

heller. Då skulle jag bara ha varit hemma helt ensam, och de skulle 

ju inte ha varit bra alls. Man vill ju inte bara sitta hemma med sin 

familj heller, det hade ju varit rätt tråkigt.” (Emir) 

Vännerna står för ett starkt stöd i vardagen enligt Emir, som lade mycket stor vikt vid 

sina vänner, han menar att vännerna betyder mest för honom efter familjen. 

 

Bristen på sociala kontakter ökade dock när de blev arbetslösa i form av att man tappade 

kontakten med vissa vänner. Det framkom under intervjuerna då många av dem berättade 

att de drog sig undan från sina kompisar som hade arbete.  

 

Jag drog mig undan när mina kompisar skulle hitta på någonting 

kul, när jag inte hade råd att följa med. Istället för att bara säga att 

jag inte hade några pengar skyllde jag på allt möjligt, till slut 

slutade de att fråga mig. (Elin) 

 

 

Några av våra intervjupersoner pratade om vikten av att hålla sig sysselsatt, och att få 

kunna göra någonting som man tycker om. Jonathan har böcker och dator som håller 

honom sysselsatt.  

 

Jag sitter väldigt mycket hemma vid datorn, läser väldigt mycket, 

mina kompisar har flyttat bort en bit så att jag inte umgås mycket 

med dem längre. Har väl ett par nära vänner som jag umgås en del 

med. Det känns lite motigt just nu. (Jonathan) 

Jag njöt den första tiden, det kändes som om man hade semester, 

men nu klättrar jag på väggarna. Jag försöker göra någonting hela 

tiden för att inte deppa ihop. (Sabrina) 

Sammantaget så beskrivs arbetslösheten som långtråkig och det sociala nätverket spelar 

en avgörande roll. Familjen och vännerna beskrivs som mycket viktiga faktorer, dels ur 

social synpunkt, dels som ett hjälpmedel i jakten på ett arbete. 
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5.4 Tema 3: Diskriminering och integration 

Mustafa, Walid, Emir och Sam bär samtliga på ett utländskt efternamn. De är oense om 

det kan betyda ett hinder när de söker arbete. 

Mustafa säger att han gärna vill arbeta och kan tänka sig ta vilket arbete som helst för att 

slippa leva på bidrag som han idag får från försäkringskassan. Han upplever att han inte 

får en chans till att komma ut i arbetslivet. Han berättar att hans pappa är utbildad till 

civilingenjör i hemlandet men får inte jobb inom den branschen. Det tror han beror på att 

hans pappa har ett utländskt namn och för att han är arab.  

Araber har dåligt rykte hos svenskarna, de tror inte vi vill arbeta, 

men jag vill arbeta, men det är ingen som vill ge mig något jobb. 

(Mustafa) 

Sam har en helt annan inställning mot sitt utländska efternamn. 

Shit, nej det har ingen betydelse. Kanske att det var så förr men idag 

är det ingen som bryr sig. Kanske har det blivit ännu mindre 

diskriminering nu när finanskrisen kom. Folk fattar liksom att det 

kan drabba vem som helst, Inte bara lata invandrare, haha. (Sam) 

Walid tror att han har ett sämre läge på arbetsmarknaden men att det inte beror på 

diskriminering eller fördomar. Hans föräldrar har båda invandrat till Sverige och inte 

lyckats komma in på arbetsmarknaden i Sverige. Walid lägger dock tyngden på 

föräldrarnas situation och kontakter, som han tror har stor betydelse för att få ett arbete. 

Han menar att eftersom hans föräldrar inte jobbar så har ha ett sämre utgångsläge. 

Vi som inte har föräldrar som arbetar, eller har några kontakter, får 

inga jobb. Man måste ha kontakter för att få jobb, det är så det 

funkar. (Walid) 
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Emir har en mer tveksam inställning till förekomsten av etnisk diskriminering. Han tror 

att det snarare handlar om vad det står för adress på kontaktuppgifterna när man skickar 

en jobbansökan.  

 
Nej, det är ju ingen som vet att jag har invandrarbakgrund när jag 

skickar en ansökan, eller just det, dom ser ju på efternamnet. Nej jag 

tror mer dom kollar på vart jag bor. Ser dom att det står Andersberg 

som adress så åker man säkert i soptunnan direkt, Ingen vill anställa 

någon från ett problemområde.(Emir) 
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6. Analys 

Här börjar vår analys av vårt resultat. Analysprocessen innebär att man söker efter  

företeelser som ligger under ytinnehållet i data, kärnelementet som förklarar vad saker är  

och hur de fungerar (Denscombe, 2009). Målet är att koppla ihop empiri och teori för att 

på så vis besvara vår frågeställning och förstå hur ungdomarna upplever sin situation. Vi 

börjar med att följa de teman som vi använder oss av i resultatet för att sedan avsluta med 

en analysdiskussion där vi bland annat reflekterar över svaren vi fick av tjänstemännen 

från arbetsförmedlingen. 

 

 

6.1 Tema 1: Ungdomars upplevelse av 

arbetsförmedlingen och av arbetslöshet 

Arbetsförmedlingen upplevs av de unga som en positiv samhällsinsats i det stora hela. 

Den tjänst som samtliga intervjuade använder sig mest av är platsbanken på internet, där 

man kan se och söka lediga tjänster. Den mest återkommande kritiken mot 

arbetsförmedlingen från ungdomarna är att arbetsförmedlingen inte kan göra så mycket 

mer än att visa upp de lediga tjänsterna. Jobbcoacherna beskrivs visserligen som 

hjälpsamma vid CV-skrivande och dylikt, men en mer konkret arbetsförmedling 

efterfrågas i form av bemanningsansvar. Många av ungdomarna beskriver att 

arbetsförmedlingen borde förmedla arbetskraft till arbetsgivarna genom 

rekryteringsarbete. Detta eftersom arbetsförmedlarna redan har en god bild av vad de 

arbetslösa har för kvalifikationer och önskningar som de införskaffat genom 

kartläggningsmöten och samtal.  

 

Arbetsgivarna får en mer negativ tillskrivning när ungdomarna berättar om hur de 

upplever arbetslösheten. När det väl kommer fram till en intervju med arbetsgivaren så 

tycker en klar majoritet att bemötandet är positivt. Det är snarare stegen innan dess som 

får kritik. En återkommande situation som intervjupersonerna beskriver är att de söker ett 

jobb, men sedan inte hör något alls från den potentielle arbetsgivaren. Detta beskrivs som 

väldigt frustrerande då de får gå och vänta på besked i veckor för att sedan gissa att 

ansökan kom fram, men att det inte ledde till någon intervju. Detta är något som har blivit 

vanligare sedan finanskrisen enligt samtliga intervjuade. Man hör helt enkelt ingenting 
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längre, varken positiva eller negativa besked. Troligen är det helt enkelt så många 

ansökande på varje tjänst idag att arbetsgivaren inte hinner svara på samtliga. Dock hade 

frustrationen minskat hos de sökande om någon form av all-brev kunnat gå ut till de som 

inte blir kallade på intervju. Att inte höra något alls får många av de intervjuade att känna 

att de är helt ointressanta på arbetsmarknaden vilket leder till ett sämre självförtroende. 

 

Frustration och hopplöshet är återkommande ord som de unga använder för att beskriva 

sina känslor kring sin arbetslöshet. Dessa resultat stämmer väl överens med T. Qadery & 

J. Ruhlander (2008) studie där de påvisar att arbetslösa ungdomar upplever sin 

arbetslöshet som psykiskt påfrestande. Författarna menar vidare att ungdomarna har svårt 

att hitta sysselsättning på dagarna, och att en del oroar sig mycket för sin ekonomi. 

Frågan är om detta skiljer gruppen unga arbetslösa mot övriga arbetslösa? Vi har i studien 

inte intervjuat någon äldre, arbetslös person men Hammarström (1996) och Carle och 

Schale (1982) skriver att arbetslöshet förväntas få värre konsekvenser bland yngre 

jämfört med äldre. De menar att ett arbete har stor betydelse för de ungas 

identitetsutveckling och socialisering genom att ge ungdomar en miljö där de kan spegla 

sitt jag, och där de kan känna sig betydelsefulla. Vidare beskriver författarna att när yngre 

människor berövas möjligheten till arbete, kan de tvingas välja andra mer negativa 

referensramar för sin identitet, vilket skulle kunna tänkas vara kriminalitet, spelande eller 

dylikt. Detta skulle kunna få förödande konsekvenser för deras personlighetsutveckling 

och livsvillkor. Carle & Schale (1982) menar också att arbetslösa ungdomar förlorar den 

gemenskap och sociala förankring som ett arbete ger. I vårt samhälle anses dessa faktorer 

vara viktiga grundstenar i människans identitetsutveckling. Vidare beskriver författarna 

att det värsta som kan hända är att ungdomar vänjer sig vid ett liv i arbetslöshet, något 

som även Anna Angelins (2009) resultat bekräftar. 

 

Många av ungdomarna som vi intervjuade bor fortfarande kvar i föräldrahemmet och får 

ekonomiskt stöd av sina föräldrar. Någon upprätthåller bidrag från försäkringskassan. 

Oavsett vilken grupp de tillhör beskrivs det lilla ekonomiska utrymmet som frustrerande. 

Främst för att fritidssysselsättningen blir lidande i form av inte ha råd att följa med sina 

kompisar när de ska göra aktiviteter som kostar pengar. Den allmänna uppfattningen är 

att ekonomiska resurser bättre gynnar psykisk hälsa och välbefinnande, och att det 

vanligaste sättet att uppnå ekonomiska resurser är genom arbete. Studier visar (Strandh, 

1996; Granviks, 1998) att den ekonomiska situationen hos arbetslösa är en av de största 
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förklaringarna ett nedsatt psykosocialt välbefinnande. Att ungdomarna känner frustration 

har alltså inte bara att göra med att de inte har ett arbete utan också för den ständiga 

ekonomiska stress de utsätts för. Jönssons (2003) och Starrin (1998) menar även att 

ekonomisk påfrestning, i samband med skamkänslor från arbetslösheten, gör att 

arbetslösa upplever en ännu sämre psykologis hälsa. Resultatet visar också att ju större 

ekonomiskt hot man är utsatt för, och ju mer erfarenhet man har av att ha blivit 

bortprioriterad och nedvärderad, desto sämre blir hälsan. Författarna menar alltså att 

sambandet förstärks när ekonomifaktorn kombineras med skamfaktorn. Bauman (2008) 

skriver även att individer som saknar ett arbete, saknar förmågan att delta i 

konsumtionssamhället, och således i sociala aktiviteter.  

 

Som det framgår av tidigare studier antas avsaknad av ekonomiska resurser i stor 

utsträckning resultera i ekonomisk oro och en minskad aktivitet i fritidslivet som även 

bekräftas av våra informanter. Anna Angelins (2009) studie visar vilken betydelse och 

vilka konsekvenser arbetslöshet och försörjningsstöd har inneburit för sina undersökta 

ungdomar under deras vuxenblivande. Många av ungdomarna i studien kom aldrig ur 

arbetslösheten efter 1990-talets lågkonjunktur. Tio år senare är de fortfarande arbetslösa 

vilket har lett till att idag är bidragstagare och känner ett utanförskap från samhället. 

Varför just dessa ungdomar hamnade i långtidsarbetslöshet kan man spekulera i. Angelin 

menar på att den huvudsakliga orsaken bakom den fördröjda etableringen är en 

utveckling mot en arbetsmarknad med allt högre utbildnings och kompetenskrav, samt 

förlängningen av studietiden. Kraven på utbildningsnivån förändrades år 1994 då 

samtliga gymnasieprogram blev 3-åriga. Konsekvenserna blev en växande utsatthet 

bland ungdomar som inte fullföljde sina gymnasiestudier. Samma resonemang har 

Bunar/Trondman (2001) då de menar att samhällstrukturen har förändrats sedan 1990-

talet. Ungdomar som inte är studiemotiverade eller av andra anledningar inte fullföljer en 

gymnasieutbildning har inte längre en chans på arbetsmarknaden. Dessa ungdomar är 

extra utsatta och hamnar i det så kallade ”det tragiska gapet” som vi definierar i vårt 

stycke om tidigare forskning. Detta kan jämföras med en av våra intervjupersoner som 

nämner under intervjun att hon gärna vill utbilda sig till sjuksköterska men hindras för att 

hon inte har tillräckligt bra betyg. Tills vidare söker hon jobb. 

Bourdieus (1999) beskriver utbildning som en viktig aspekt i var man har möjlighet att 

placera sig i det sociala rummet. Han menar även att föräldrarna spelar en avgörande roll 

för hur stor mängd av de olika kapitalformerna som barnet kommer att få.  Ju högre 
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utbildningsnivå hos föräldrarna, desto större sannolikhet att familjen besöker kulturella 

institutioner såsom museer, teatrar och konserter, som representerande ”den goda” 

smaken, och ger ett högt kulturellt kapital vilket sedan förs vidare till barnen. En högre 

utbildningsnivå ger dessutom större ekonomiskt kapital vilket i sin tur leder till en 

ackumulation av symboliskt kapital. Utbildningsnivå korrelerar alltså med ekonomisk 

kapital, kulturellt kapital och symboliskt kapital. Även socialt kapital hos föräldrarna är 

viktigt, vilket även nämns av två av våra intervjupersoner. Socialt kapital hos föräldrarna 

ger goda kontakter på arbetsmarknaden vilket underlättar en etablering för den unge på 

arbetsmarknaden. Det är således viktigt att ha föräldrar som placerar sig väl i det sociala 

rummet för att få goda möjligheter till arbete och utbildning. 

 

Hammarström (1996) redovisar i sin avhandling att ju längre en arbetslöshet varar desto 

sämre mår personerna psykiskt. Detta bekräftas även av våra intervjupersoner. Många 

framhåller att arbetslösheten i början inte upplevdes så negativt, men att de mådde allt 

sämre och blev mer uttråkade och frustrerade ju längre tiden gick. Att arbetslösheten inte 

upplevdes så besvärlig i början kan ha att göra med att intervjupersonerna då trodde att de 

snart skulle få ett nytt arbete. Allt eftersom tiden gick tappade de dock hoppet allt mer, 

vilket skyndades på av att de inte hör något alls från de potentiella arbetsgivare de sökt 

jobb hos. Denna ovisshet skapar stress och oro och dessutom bidrar vetskapen om dagens 

svaga arbetsmarknad till ännu mer stress. Även Trondman och Bunar (2001) konstaterar 

detta i Varken ung eller vuxen, att en del ungdomar inte reagerar på ett negativt sätt i 

samband med sin första tid som arbetslös. Ganska snart beskrivs dock den arbetslösa 

tiden av de intervjuade som oerhört tråkig, monoton och mer eller mindre knäckande. De 

intervjuade betraktar arbetslösheten som destruktiv och menar att den förstör människors 

liv och resulterar i sämre tillfredsställelse med tillvaron. Personerna upplever även 

känslor av utanförskap och skamkänslor. Känslor av utanförskap upplevs då de inte 

känner sig delaktiga i samhället eftersom de inte har ett förvärvsarbete.  

 

6.2 Tema 2: Familj, vänner och omgivning 

Familj och vänner framhålls som ett viktigt stöd i situationen som arbetslös. De beskrivs 

som förstående och stöttande. Vissa av intervjupersonerna menar även att de kan vara ett 

redskap i jakten på jobb då de fungerar som ett socialt nätverk med kontakter på 

arbetsmarknaden. Några menar att om de inte haft det sociala stöd och förståelse från sina 
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närstående hade de antagligen mått markant sämre. Att känna gemenskap med andra, via 

ett gemensamt mål, t ex ett arbete, är viktigt för de intervjuade. Att socialt stöd, sociala 

relationer och gemenskap med andra människor är viktigt för att en människa ska 

uppleva livskvalitet och må bra stöds bland annat av Carle & Schale (1982). Rantakeisus 

studie (2002) visar att arbetslösa minskar sina kontakter med vänner som arbetar, och det 

med anledning av att de känner skam inför dem. Detta stämmer inte helt överens med 

resultatet i denna uppsats, då intervjupersonerna berättar att de fortfarande umgås med 

sina vänner och att de träffas när båda parterna kan och har tid. Några tillägger dock att 

de umgås mer med personer som är arbetslösa eftersom båda har mer tid till förfogande. 

Och i viss utsträckning liknande ekonomiska förutsättningar. 

 

Omgivningens bemötande, och då menar vi den omgivning som ungdomarna inte 

nödvändigtvis känner, är något som många av ungdomarna beskrivit som en viktig 

aspekt. Vissa av de intervjuade har i högre grad än andra upplevt att det existerar ett 

negativt bemötande gentemot dem från omgivningen, och upplever att de blir 

stigmatiserade på grund av sin situation som arbetslös. Goffman (2001) beskriver att om 

denna negativa bild från omvärlden accepteras av den stigmatiserade, i detta fall den 

arbetslöse, kan detta komma att leda till ett tillbakadragande, och i drastiska fall social 

isolering. Någon av ungdomarna beskriver att det även känns lite pinsamt att gå till 

arbetsförmedlingen och vill helst inte att någon ska se när de går in på 

arbetsförmedlingens lokal. Detta trots att man säger sig ha stor förståelse från familj och 

vänner om sin situation som arbetslös. Det är alltså den anonyma omgivningen som man 

inte vill bli dömd av, något som ofta är fallet vid stigmatisering enligt Goffman (2001). 

Vidare beskriver Goffman att det i alla sociala situationer uppstår stigmatisering om det 

finns ett glapp mellan den förväntade identiteten och den verkliga identiteten. Ett 

typexempel på detta skulle vara när en av ungdomarna berättar att denne varit på en 

klassåterförening och fick där förtälja att han var arbetslös medan alla andra studerade 

eller hade arbeten (eller i alla fall sa det). Detta är då ett misskreditabel situation 

(Goffman, 2001) där den unge hade kunnat dölja sitt stigma. Alltså den sortens stigma 

det oftast rör sig om när det gäller arbetslöshet. Detta stämmer även väl in på Bourdieus 

(1999) beskrivning av att habitus kan kollidera med omvärlden i sociala situationer och 

att individen då känner sig högst obekväm och besvärad. Vidare menar Goffman (2001) 

att den stigmatiserade individen uppfattar sig själv som en avvikare på ett icke önskvärt 

sätt från andra normala (t ex arbetande). I en annan studie (Jönssons, 2003; Rantakeisus, 
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2002) visas ett likartat resultat där arbetslösa har upplevt att andra människor talar 

nedsättande om dem. Vissa har även varit med om att andra hållit sig undan dem på 

grund av sin situation som arbetslösa. Detta är dock inget som våra intervjupersoner har 

berättat om.  

 

Rantakeisus (2002) fann vidare att arbetslösa, särskilt långtidsarbetslösa, upplevde en 

högre grad av skam, högre grad av psykiska besvär, generellt sämre hälsa, negativa 

förändringar i levnadsvanor, försämrade aktiviteter samt försämrade sociala relationer. 

Killarna betonar i högre grad än tjejerna att de tycker det känns pinsamt att vara arbetslös. 

Orsaker till detta kan hittas i studier som Rantakeisus (2002) och Jönsson (2003), som 

visar att män upplever en högre grad av skam och stigma än vad kvinnor gör, och att män 

i högre grad än kvinnor skäms för sin situation inför andra. Detta förklaras med de sociala 

faktorer och band som rör de traditionella skillnaderna mellan könen. Till exempel att 

männen anses vara familjeförsörjare och så vidare. Detta skulle kunna förklara att 

killarna i vår studie upplever en större skamkänsla än vad tjejerna gör. 

 

De intervjuade menar också att när ett arbete upphör, så upphör också meningen med 

tillvaron i viss grad och en känsla av tomhet och frustration infinner sig. Jönsson (2003) 

pekar på att arbetslösa tillskrivs en lägre grad av social status. Detta stämmer väl överens 

med Bourdieus (1999) tanker om det sociala rummet där arbetslöshet kan leda till en 

avsaknad eller minskning av såväl ekonomiskt, som socialt och kulturellt kapital. Våra 

intervjupersoner har beskrivit att de tappat främst ekonomiskt kapital av arbetslösheten i 

form av förlorad inkomst, men även kulturellt kapital då man inte kan ägna sig åt sina 

fritidssysslor i samma utsträckning som tidigare. Det sociala kapitalet har inte nämnts i 

någon större utsträckning då den närmaste vänskapskretsen och familj och släkt beskrivs 

som förstående och stödjande. Men även arbetskamrater, kontakter via arbetet och övriga 

kontakter som ett aktivt arbetsliv kan ge, är även de en del av det sociala kapitalet vilket 

betyder att även detta minskar väsentligt vid arbetslöshet. Placeringen i det sociala 

rummet kommer därför att skiftas före och efter arbetslösheten. I vilken utsträckning 

beror på vilken typ av arbete och vilka fritidsintressen som fanns innan arbetslösheten 

(Bourdieu, 1999). Rantakeisus (2002) betonar vikten av att ha ett arbete och menar att 

oavsett vilket arbete det än handlar om är det ändå bättre att ha ett arbete än att inte ha 

något alls. Förlorar man ett arbete förlorar man viktiga delar i livet som är av betydelse 
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för att en människa ska må bra och uppleva livskvalitet. Alltså är det bättre att ha ett 

arbete än att sakna ett fast arbete, vilket även bekräftas av intervjupersonerna. 

 

 

 

6.3 Tema 3: Diskriminering och integration 

Reyes och Wingborg (2002) menar att det förekommer en strukturell diskriminering på 

bland annat arbetsmarknaden i Sverige. Med strukturell menas att den utgör en bärande 

princip för hur mellanmänskliga relationer formas i dagens samhälle. Men också hur 

resurser, inflytande och makt fördelas mellan individer och grupper av individer. 

Diskrimineringen kan därför, menar författarna, inte betraktas som isolerade händelser 

utan utgör en grundläggande mekanism i en maktstruktur där människors lika värde 

åsidosätts för möjligheten att utsortera på förhand. Författarna betonar vikten av att förstå 

diskriminering, inte enbart utifrån skillnader i materiella levnadsvillkor, utan också i 

ljuset av en ideologiproduktion som rangordnar människor utifrån nationalitet, etnisk 

bakgrund, kulturell tillhörighet eller föreställningar om ras.  

 

I studien 20 år med arbetsmarknadsintegrering för invandrare visar författarna jan 

Ekberg och Mats Hammarstedt (2002) att sysselsättningen blev, och har förblivit låg, hos 

1980-talets flyktinginvandring trots den högkonjunktur som rådde under stora delar av 

1980-talet. Detta talar för att det förekommer en etnisk uppdelning eller diskriminering 

på den svenska arbetsmarknaden, Vilket även några av våra intervjupersoner bekräftar. 

Reyes och Wingborg (2002) menar att ett bra sätt att undersöka om diskriminering 

förekommer på arbetsmarknaden är att se till rekryteringsprocessen. Man ska enligt 

författarna där se till två centrala begrepp; Kvalifikationer och kompetens, vika kan visa 

om någon kan tros ha blivit bortvald på grund av etnisk diskriminering. Ingen av våra 

intervjupersoner beskrev att de blivit utsatta för en sådan konkret diskriminering utan de 

som ansåg sig ha upplevt diskriminering talade mer om allmänna attityder som de kunde 

misstänka ledde till att de inte kom till någon intervju. En annan studie (Höglund, 2002) 

Stärker dessa påståenden genom att påvisa att risken för att indirekta former av 

diskriminering förekommer är påtaglig. Med indirekt diskriminering menar författaren att 

det finns krav eller tillvägagångssätt vid rekrytering, som framstår som neutrala, men som 

i praktiken ger sämre möjligheter för medlemmar i en etnisk grupp. Att risken för denna 
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typ av diskriminering är stor i Sverige menar författaren beror på, dels att en hög andel av 

rekryteringen sker via sociala nätverk, dels på grund av att användandet av lösare 

definierade kvalifikationskrav har ökat på senare år. Just de sociala nätverken håller en av 

våra intervjupersoner fram som en form av diskriminering och menar att han inte får en 

chans till arbete på grund av att hans föräldrar har invandrat och inte fått några jobb. 

Detta får medhåll från Ekberg (1997) som i sin studie analyserar situationen för andra 

generationens invandrare på arbetsmarknaden. Ekberg påvisar med hjälp av andra studier 

att socioekonomiska positioner tenderar att överföras mellan generationer. Han menar att 

diskriminering på etnisk och rasmässig grund följer invandrargrupper över generationer.  

En av våra intervjupersoner framhåller istället att det inte rör sig om etnisk 

diskriminering utan snarare om vad man har för adress. Detta skulle i så fall röra sig om 

någon form av territoriell diskriminering. Om det skulle visa sig stämma i framtida 

forskning skulle det dock ändå kunna röra sig om en etnisk diskriminering då områdena 

som nedvärderas idag ofta befolkas av en större andel invandrargrupper än de områden 

som idag anses som högstatusområden. 

 

Daniel Olof Rooth (2001) hävdar i en studie att etnisk diskriminering förekommer. Roth 

finner att arbetslösheten är högre bland andra generationens invandrare än bland en 

jämförbar grupp ”svenskar”. Han menar att skillnaden kvarstår även när eventuella 

olikheter i utbildningsnivå och liknande har vägts in. Det finns dock skillnader i 

arbetslöshet även inom gruppen med andra generationens invandrare. Dessa skillnader 

beror på var i världen föräldrarna är invandrade ifrån och om båda eller bara en av 

föräldrarna är invandrade. Sammantaget är sannolikheten för arbetslöshet, för andra 

generationens invandrare, åtta procentenheter högre om man har två föräldrar som är 

födda utomlands jämfört med om man har en förälder som är född i Sverige. En av våra 

intervjupersoner hävdade dock bestämt att det inte förekommer någon diskriminering på 

arbetsmarknaden, att det kanske förekom förr men inte idag. Men intervjupersonen säger 

sedan i nästa mening att det kanske blivit mindre diskriminering sen finanskrisen slog till. 

Och medger därmed att han ändå tror att det förekommer diskriminering i viss 

utsträckning. Detta skulle kunna tolkas med hjälp av studien Invandrare och tjänstemän 

där författaren Reyes (1997) beskriver att det verkar finnas en vilja att förneka och 

förtränga att man blivit utsatt för diskriminering. Författaren visar på en stark motvilja att 

tolka särbehandling och kränkande attityder som diskriminering. Toleransen för att bli 

särbehandlad, förbigången eller trakasserad är hög menar Reyes och många är beredda att 
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acceptera olika grader av särbehandling utan att betrakta det som diskriminering. Vidare 

menar författaren att diskriminering brukar kopplas till individuella egenskaper. 

Förnekelsen av diskriminering kan därför även ses som ett sätt att undvika den 

stigmatisering som kan förknippas med rollen som diskriminerad. Självklart kan det även 

vara så att vissa av de personer vi intervjuat, som säger att diskriminering inte 

förekommer, faktiskt inta har upplevt någon diskriminering. Men om det föreligger så 

som Reyes (1997) menar att det kan se ut, så finns en dubbel stigmatisering hos de 

intervjuade, dels stigmatiseringen av att vara arbetslös, dels stigmatiseringen av att vara 

diskriminerad.  

 

6.4 Sammanfattande analysdiskussion  

Syftet med studien var att öka vår förståelse för hur det kan vara att vara ung och 

arbetslös, vilket vi anser att vi gjort. Genom arbetets gång har vi fått en ökad förståelse 

för de arbetslösa ungdomarna och vi upplever att vi kommit närmare den problematik 

som finns runt diskriminering och integration. Sammanfattningsvis kan vi se att 

lågkonjunkturen är ett framtaget tecken som ungdomarna ser som en förklaring till varför 

de blivit av med sitt arbete eller inte fått något. Detta är ett sätt för ungdomarna att 

försöka förstå varför de blivit arbetslösa. Arbetslösheten beskriv som frustrerande och 

ibland kan hopplösheten slå till då arbetsmarknaden känns långt borta. I debatten om 

lösningar på ungdomsarbetslösheten hörs många förslag på vad som bör göras åt detta 

som att förändra lagen om anställningsskydd (LAS), sänka ingångslönerna eller att pressa 

ungdomarna att söka fler jobb. Vi upplevde dock samtliga av de intervjuade som 

engagerade och drivna ungdomar som borde ha en god chans till anställning.  

 

Tjänstemännen på arbetsförmedlingen hade utbildning högt upp på dagordningen och 

försökte motivera samtliga ungdomar till högre utbildning. Visserligen är utbildning en 

viktig variabel när man talar arbetslöshet i ett välfärdssamhälle som Sverige. En 

utbildning öppnar nya vägar in till arbetsmarknaden och kan vara en god investering för 

framtiden. Viktigt att komma ihåg är dock att en utbildning även kan stänga vissa dörrar 

till arbete i form av överkvalificering.  En utbildning bör vara genomtänkt i form av vad 

man verkligen vill ägna sitt yrkesliv åt, och var de framtida jobben kan tänkas finnas. Det 

bör, enligt oss, inte endast vara en åtgärd för att få ner arbetslösheten. 
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Ungdomarna talade inte om utbildning i samma utsträckning som tjänstemännen på 

arbetsförmedlingen utan ville hellre se ett ökat ansvar hos arbetsförmedlingen i form av 

rekryteringsmöjligheter. Att arbetsförmedlingen skulle få ansvaret att utse en grupp 

människor för att komma på intervju hos en arbetsgivare, och på så vis konkurrera med 

de privata bemanningsföretagen, är nog inget som vi kommer att få se under den 

närmaste tiden. Den nuvarande regeringen jobbar dock idag på ett förslag gällande 

fortsatt privatisering, som faktiskt påminner om ungdomarnas synpunkter i vissa 

avseenden. I korthet innebär förslaget att arbetsförmedlingen ska få upphandla de tjänster 

de själva tillhandahåller från andra, privata aktörer (Akademikern, 4/2010). Alltså en 

utökning av dagens system där privata företag får anlitas som jobbcoacher På så vis 

skulle de privata ”arbetsförmedlingarna” kunna liknas vid bemanningsföretag. 

 

Intressant var vidare att höra tjänstemannens resonemang att tjejer har lättare än killar för 

att ta sig in på arbetsmarknaden. Om detta stämmer skulle det vara intressant att se om 

detta kan ha något samband med den statistik som visar att killar överlag har sämre betyg 

även i grundskolan. Och vad som i så fall är orsaken till att killar klarar sig sämre än 

tjejer hela vägen från grundskolan till insteget på arbetsmarknaden. Vidare beskriver 

tjänstemännen att den tremånadersregel som finns innan ungdomarna får hjälp är för 

lång. De beskriver att ungdomarna behöver en viss tid innan arbetsförmedlingen går in 

med insatser men att en kortare tid skulle räcka. Detta var intressant att höra då det just 

nu diskuteras politiskt, att eventuellt ta bort denna tid helt och börja med insatser direkt 

(www.socialdemokraterna.se).  

 

Gällande etnisk diskriminering tycker vi oss se indikationer på att detta förekommer i 

Sverige idag, och att nästan samtliga av de intervjuade ungdomarna med utländskt 

efternamn har upplevt någon form av etnisk diskriminering. Även om de inte medger 

detta fullt ut, eller är medvetna om det. Även forskningen visar att det idag förekommer 

etnisk diskriminering och visar även vilka grupper som är mest utsatta. Med denna 

kunskap kan det tyckas något underligt att inte starkare medel sätts in för att politiskt 

förhindra diskriminering. Förklaringar på detta skulle kunna vara att det är svårt att 

bevisa när det förekommer, eller en tro på att marknaden ska lösa problemen automatiskt 

som ofta görs gällande i debatten runt könsdiskriminering. Vi hoppas i framtiden på en 

stark forskningsinsats på området diskriminering, för att sprida ytterligare kunskap till 
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politiker och andra makthavare gällande problemen. Detta för att på så vis ge dem en god 

kunskapsgrund inför åtgärder och beslut i diskriminerings och arbetsmarknadsfrågor.    
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Nätverkskarta 

I våra intervjuer med unga arbetslösa använde vi oss av ett verktyg kallat nätverkskarta. Detta 

menar vi är ett bra instrument för att kartlägga den unges sociala nätverk. När man intervjuar 

en ungdom och frågar om denne upplever några hinder börjar vederbörande oftast med det 

hon/han tycker är jobbigt just då. En ungdom som har en konflikt med familjen talar kanske 

först om att hon/han inte får stöd hemifrån. Med hjälp av nätverkskartan kan man dock få reda 

på om problemen är mer komplicerade än så. Kanske håller ungdomen på att isolera sig från 

familjen, och kanske även från vänner på grund av sin arbetslöshet. Samanhang kan växa 

fram med hjälp av nätverkskartan som inte ens ungdomen tidigare reagerat på. Detta är därför 

en bra metod att få en överblick över mycket information för såväl intervjuare som 

intervjuperson.  

 

Figur 1. Nätverkskarta 
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1.2 Bilaga 2 :En tankemodell 

Genom vår kartläggning av ungdomarnas liv har vi försökt upptäcka upplevelsen av hinder 

och möjligheter i såväl den närmaste omgivningen som i samhället olika institutioner. Vi 

tänkte här presentera en tankemodell om samhället runt individen vilken vi har utgått ifrån 

under vårt arbete, främst när vi jobbat med våra nätverkskartor. Tankemodellen kallas 

Brofenbrenners ekologiska system (Lagerberg & Sundelin, 2000) och beskriver samhället 

som ett system uppbyggt av fyra strukturer på olika avstånd från individen. Varje lägre 

struktur är innesluten i den högre och systemet innefattar mikrosystem, mesosystem, 

exosystem och makrosystem. Mikrosystemet innefattar individen och dennes omedelbara 

omgivning, som till exempel skolan. Mesosystemet innefattar relationer mellan 

mikrosystemen, alltså emellan till exempel familj och skola. Det är i detta system vi får störst 

hjälp av våra nätverkskartor för att få en överblick av hur ungdomens sociala mikrosystem 

interagerar. Exosystemet innefattar de områden vilka är viktiga för vår undersökning som 

arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård eller liknande. Även makrosystemet är av stor vikt då 

det innefattar institutioner och ideologier som genomsyrar hela samhället. Makrosystemet är 

abstrakt genom att det mest är tankar och tankemönster men kommer i konkret uttryck genom 

lagar, regler och politik. Makrosystemet innefattar alltså utbildnings och 

arbetsmarknadspolitik som sedan påverkar exempelvis, exosystemets försäkringskassa, och i 

slutändan även individen i mikrosystemet. (Lagerberg & Sundelin 2000) 

 

Figur 2. Brofenbrenners ekologiska system 

 


