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Abstract

När ungdomar går ifrån skolan och in i arbetslivet, gör de också ett första kliv in i 

vuxenvärlden. De processer som sker i samband med det här är ofta starkt bidragande i att 

forma dessa människor till självständiga individer. Därför menar forskare att det kan uppstå 

vissa problem i den socialisationsprocessen hos de ungdomar som inte får chansen att ta det 

där första klivet. De som går ifrån skolan direkt in i en tillvaro av arbetslöshet riskerar att bli

fast i skarven mellan att vara barn och vuxen. Vårt syfte har därför varit att undersöka hur 

arbetslösa ungdomar själva reflekterar över hur arbetslösheten påverkar deras

identitetsskapande, och utifrån det även se vilken funktion projektet ”Ung i Fokus” kan ha i 

den processen. Sedan var vi även intresserade av hur de upplever och beskriver vikten av 

gemenskapen inom projektet, och även försökt förstå om arbetslösheten har någon 

gemenskapsbildande funktion för ungdomarna. Resultatet har visat arbetslösheten påverkar 

ungdomarnas identitetsskapande, men att projektet erbjuder dem en plattform där flera viktiga 

identitetsskapande processer får utrymme att utvecklas. Vi kom också fram till att de flesta av 

dem upplevde att det fanns gemenskap inom projektet och att många av dem beskrev det som 

betydelsefullt av flera anledningar. Vi upptäckte även att den aspekt av arbetslösheten som 

ungdomarna upplevde som jobbigast var bristen på pengar med de konsekvenser som det 

medför.

Vi har utgått ifrån den kvalitativa metoden i utformandet av den här studien och samlat in 

empirisk data genom att ha utfört kvalitativa intervjuer. Eftersom vår studie kretsar kring att 

förstå och tolka ungdomars egna tankar och känslor, har vi använt hermeneutiken som 

vetenskapsteoretisk ansats. För att förstå och förklara det empiriska materialet har vi använt

en del socialpsykologiska teorier till hjälp för att utveckla ett analytiskt resonemang kring 

materialet. Erwing Goffmans teori om stigmatiserade grupper, Zygmunt Baumanns tankar 

kring konsumtionssamhället, Randall Collins interaktionsritualer och George Herbert Meads 

teorier kring om identitetsskapande är ett par exempel.

. 
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Abstract

When young people go from school into working life, they also take a first step into the 

adulthood. The processes that occur during this period are often very significant in the 

shaping of these people strive to be self sufficiency. Therefore, researchers believe that if they 

don´t get the possibility to take that first step into adulthood, there are risks that they may get

some serious socialization problem. Young people who goes from school directly into a life of 

unemployment, risks to get stuck in a gap between child- and adulthood. Our purpose with 

this essay is to examine how unemployed young people experiences unemployment and how 

this effects the shaping of their identity, and how the project “Ung i Fokus” has a function in 

that process. We are also interested in finding out how they perceive and describe the 

importance of the togetherness that they obtain through the project, and also try to understand 

if the unemployment itself has a function of being an element of gathering. The result has 

shown that unemployment affects the shaping of the youths identity, but that the project offers 

them a platform where several important identity shaping processes gets space to develop. 

Also we found out that there was a feeling of togetherness between the youths in the project 

and that many of them described it as significant for many reasons. At last we also discovered 

that the lack of money was the hardest thing to deal with along with the consequence that 

entails.

We used the qualitative approach in the design of this study and in the process of collecting

empirical data. Since our study revolves around understanding and interpreting young 

people's own thoughts and feelings, we used the hermeneutics as our philosophical 

approach. To understand and explain the result we used some socialpsychological theories as 

support in the developing of an analytical discussion of the material. Erwing Goffman's theory 

of stigmatized groups, Zygmunt Baumann's thoughts on consumerism, Randall Collins

Interaction ritual chains and George Herbert Mead's theories of identityformation are a few 

examples.
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1. Inledning

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2010) uppgår andelen arbetslösa till 7,8 procent av de 

människor som räknas som arbetsföra. Inom gruppen ungdomar 15 – 24 år uppgår den siffran 

till 24 procent. Det är tydligt att de som har drabbats hårdast av finanskrisen är de som redan 

innan hade det som svårast på arbetsmarknaden. Ungdomar utan praktisk erfarenhet och med 

lägre utbildning är den kanske mest utsatta gruppen, eftersom de många gånger har det

tuffare att få en anställning. Samhället har skapat funktioner för att fånga upp dessa 

ungdomar, och ett exempel på sådana funktioner är projekt av olika slag. Tanken med ett 

projekt som riktar sig till arbetslösa ungdomar, är bland annat att stävja eventuella negativa 

konsekvenser av arbetslöshet, och stödja ungdomarna i arbetssökandeprocessen. 

Projekten har ofta ett integrerande mål, att hjälpa ungdomar att hitta ett jobb, men fungerar

även i förebyggande syfte genom att aktivt arbeta för att ungdomarna inte ska hamna utanför 

samhället. Därför har vi valt att titta närmare på hur delaktigheten i ett sådant projekt kan 

komma att influera ungdomarnas formande av den egna identiteten och undersöka vilken 

betydelse som gemenskapen har för de deltagande ungdomarna. Daniel Person Thunqvist 

(2006) skriver om hur ungdomsprojekt som arbetar med just ungdomars identitetsskapande 

ofta har som ambition att forma ungdomarna för att bättre passa in i arbetslivet som det ser ut 

idag. Med det här i åtanke vill vi undersöka hur ungdomarna som är delaktiga i projektet Ung 

i Fokus, reflekterar kring hur arbetslösheten påverkar deras identitetsskapande, samtidigt som 

vi undersöker vilken betydelse den potentiella gemenskapen mellan ungdomarna inom

projektet kan ha. Vi vill ta reda på om de värdesätter gemenskapen till andra ungdomar i 

gruppen, och i längden också öka vår förståelse för hur deras identiteter utvecklas. Vi tror att 

arbetsplatsen utgör en miljö där olika identitetsskapande processer har en naturlig plats, därför 

är vi intresserade av hur de ungdomar som mister den förutsättningen påverkas. Det finns 

statliga åtgärder och det görs satsningar på olika projekt där man försöker skapa en plats där 

även dessa individer kan utvecklas. Men frågan är om dessa verkligen kan fylla den funktion

av delaktighet i samhället som arbetet skapar, och det identitetsskapande som det i längden 

bidrar till. 
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1.1 Disposition

Den här uppsatsen består av totalt åtta kapitel och inleds med en kort redogörelse för aktuell 

statistik om arbetslöshet, samt lite allmän fakta kring projekt som arbetar med arbetslösa 

ungdomar. I andra kapitlet presenteras vårt syfte med undersökningen och de frågeställningar 

som vi kommer utgå ifrån. Efter det följer lite bakgrunds information som närmare belyser vår 

målgrupp, det problemområdet vi ämnar undersöka, projektet Ung i Fokus, samt en tidigare 

undersökning om ett likande studiefält. Kapitel fyra innehåller våra teoretiska utgångspunkter 

och kapitel fem vårt metodologiska tillvägagångssätt. I kapitel sex presenterar vi resultatet av 

intervjuerna, samt sammanställer det viktigaste i en sammanfattning. Kapitel sju består av en

analys av materialet, och i kapitel åtta drar vi slutsatser, besvarar frågeställningarna och 

reflekterar kring vad vi kommit fram till.
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2. Syfte & frågeställning

2.1 Syfte

I denna uppsats avser vi att undersöka socialpsykologiska aspekter såsom identitetsskapande 

och gemenskapsbildning hos en grupp ungdomar som är delaktiga i 

ungdomsarbetslöshetsprojektet Ung i Fokus. Särskilt intresserar vi oss för hur de själva 

beskriver och reflekterar över hur dels arbetslösheten påverkar deras identitetsskapande, dels 

om projektet i sig påverkar deras identitet och upplevelser av gemenskap

2.2 Frågeställning

- På vilket sätt påverkar projektet ungdomarnas identitetsskapande?

- Vilka konsekvenser upplever ungdomarna att arbetslösheten medför och hur påverkar det 

deras identitetskapande?

- Har arbetslösheten en gemenskapsbildande funktion för ungdomarna som deltar projektet?
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3. Bakgrund & tidigare forskning

För att skapa en tydligare bild av hur vårt forskningsområde ser ut, kommer vi börja med att 

presentera en definition av begreppet ungdomar. Detta förtydligar vad som är specifikt för 

individer inom den ålderskategorin och förklarar varför det är intressant att studera den 

gruppen i förhållande till våra frågeställningar. För att sedan belysa problemet med 

arbetslöshet bland ungdomar något, har vi valt att presentera ett utdrag skrivet av Ulla 

Rantakeisu, som behandlar vilka effekter arbetslösheten har på ungdomars psykosociala hälsa.

Därefter presenterar vi en socialpsykologisk studie om arbetslösa ungdomar som Zygmunt 

Baumann har skrivit om, och utvecklar sedan även med att presentera hans tankar om 

problematiken kring arbetslöshet. Sedan följer en kort presentation av projektet Ung i fokus,

som är det projekt som vi samarbetat med för att samla in materialet till den här studien. 

Tillsist har vi sammanfattat en utvärdering som gjorts av ett liknande projekt och utifrån den 

tagit fram punkter som vi anser är intressanta i relation till vår undersökning.

3.1 Definitionen ungdomar

När man talar om ungdomstiden talar man också om en tid då man varken är barn eller vuxen. 

Gränsen för när man som barn träder in i vuxenvärlden är många gånger otydlig och högst 

individuell. Olika individer mognar olika fort och på olika sätt, vilket gör begreppet ungdom 

till något väldigt diffust. Vi har valt att undersöka en grupp som vi menar kan placeras in i 

kategorin ungdomar, och vi tänkte börja med att utveckla vilka avgränsningar som finns kring 

begreppet ungdom. Rantakeisu, Starrin och Hagquist (1996) skriver att man kan utgå ifrån 

fem olika avgränsningar när man talar om vad som definierar ungdomar. För det första kan 

man se ungdomstiden som en livsfas som representeras av att man varken eller barn eller 

vuxen. En annan avgränsning går att göra till det fysiska stadium som karaktäriseras av 

puberteten. Den biologisk-fysiologiska utvecklingen som sker när barnet utvecklas till vuxen. 

En tredje avgränsning kan göras vid den psykosociala identitetsutvecklingen som sker när 

barnet ska frigöra sig ifrån föräldrarnas trygga tillvaro och börja stå på egna ben. En tid då de 

utvecklar en egen självständig identitet och blir en egen individ i samhället. En fjärde 

avgränsning finns i de sociala ritualerna som manifesterar det inträde in i vuxenvärlden som 

sker i samband med att man lämnar barndomen. Tidigare har ceremonier som konfirmation 

och studenten varit exempel på typiska sådana skiljelinjer. Den sista avgränsningen går att 

hitta i de symboler som används för att visa att man trätt in i en ny fas. Vilka symboler som 

representerar vad som är karaktäristiskt vuxet är knutet till det kulturella sammanhanget, men
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tidigare har ofta kläder var en tydlig sådan markör. Rantakeisu et al. (1996) skriver även att 

ungdomstiden kan vara en spännande period präglad av utmaningar och spännande händelser, 

men samtidigt en tid då samhället utsätter ungdomarna för hårda prövningar. Man befinner sig 

i ett mellanläge mellan barndomens beroende till de vuxna samtidigt som man strävar efter 

självständighet och frigörelse. Hur ungdomarna väljer att hantera dessa motsättningar kan se 

annorlunda ut beroende på individen i frågan. Men det finns risk för att vissa ungdomar kan få 

svårt att hitta sin roll i familjen, i samhället, bland vännerna och inte minst sin roll i 

arbetslivet.

3.2 Ungdomsarbetslöshet

Folkhälsoinstitutet som jobbar med ungdomars hälsa har som utgångspunkt att 

uppmärksamma hälsofrämjande förhållanden. Rantakeisu et al (1996) skriver att vad som är 

av störst betydelse för ungdomar är att de lever i en social situation med närhet och 

gemenskap, för att de på så sätt får uppleva en känsla av sammanhang. Att man är med och 

påverkar och känner att man gör saker som är av betydelse, är viktiga delar för att man ska 

uppnå den känslan. Delaktighet och hälsa hör samman, vilket innebär att utanförskap ofta 

medför en negativ hälsoutveckling. Vissa menar att ungdomsarbetslöshet är ett tillfälligt 

problem som är ett resultat av lågkonjunkturen, och när det blir högkonjunktur igen kommer 

allt att vända. Andra menar dock att arbetslösheten är ett resultat av den ständigt ökande 

obalansen i dagens samhälle. Det är även viktigt att poängtera att ungdomsarbetslöshet inte är 

det samma som arbetslöshet i stort. Eftersom ungdomar befinner sig i en övergångsprocess 

mellan barndomen och vuxenlivet, drabbas de på ett annat sätt än vad vuxna gör. Under denna 

tid formar ungdomarna sin identitet, samt sina attityder och värderingar om samhället. ”Unga 

människor som söker delaktighet i samhället riskerar att hamna utanför gemenskapen till följd 

av arbetslöshet” (Rantakeisu et al. 1996: 11).

Rantakeisu et al (1996) menar att arbetslöshet inte är något som är jämnt fördelat mellan 

ungdomar generellt. De som redan är utanför och utsatta löper större risk för att vara de som 

först hamnar i arbetslöshetsträsket, och blir därför de sista att komma ut ur den. Ungdomar 

som har kriminell bakgrund, eller som använt droger eller alkohol är några få exempel på

ovanstående påstående. Eftersom arbetslöshet som vi ser idag inte bara påverkar de utsatta 

ungdomarna som har hamnat utanför, utan i större utsträckning många fler blir arbetslösheten

på så sätt ett kulturellt element. Detta innebär att arbetslöshet omvandlas från att vara ett 



10

problem som drabbar en liten skara utsatta människor, till att bli ett mer kulturellt accepterat

fenomen, någonting vem som helst kan råka ut för. Detta innebär att övergången ifrån skolan 

ut i arbetslivet har förlängts i samband med att arbetslösheten ökat. När avbrottet blir 

långvarigt får det konsekvenser för individen, och kan leda till en inte helt lyckad socialisation 

in i vuxenvärlden. Men som sagt har samhället hittat funktioner för att fånga upp de 

ungdomar som hamnar utanför arbetsmarknaden, och det finns nu numera institutionella 

komplement till arbetslivets funktion. Ett tydligt exempel på en sådan institution är projektet 

”Ung i Fokus”, som vi snart kommer beskriva närmare.

Zygmunt Baumann (1999) skriver om en studie som gjorts om de socialpsykologiska 

effekterna av arbetslöshet hos unga individer. Vad som framkom i studien var att det mest 

plågsamma med arbetslösheten var svårigheten med att hitta medel till att strukturera all den 

tid som blev över på ett meningsfullt, tillfredställande och värdefullt sätt. I Intervjuer med 

unga arbetslösa kvinnor och män visar resultaten att det mest populära ordet som ungdomarna 

använder för att beskriva sin situation, var att de hade tråkigt. Detta menar Baumann har att 

göra med att konsumtionssamhället har som funktion att ersätta människors begär snabbare än 

vad det kan tillfredställa dem. De arbetslösa upplever därför sin tillvaro som tråkig, eftersom 

de inte har de ekonomiska förutsättningarna för att stilla de begär som konsumtionssamhället 

lockar dem med. Att vara ekonomiskt begränsad innebär att man inte kan ta del av den frihet 

och valfrihet som samhället erbjuder. Förmågan att upphäva rummet och flytta på sig 

försvinner, samtidigt som valfriheten att strukturera tiden begränsas. Vad som är mest 

problematiskt med det här, förklarar Baumann, har att göra med att alla människor inte har 

samma förutsättningar. Många människor föds in i en trygg ekonomisk vagga där man har 

placerats in i det normativa mönstret redan från start. Dessa personer strävar efter att tydligt 

förklara att de människor som inte lyckats i livet har endast sig själv att skylla. Det faktum att 

många av dem haft det ganska förspänt vill man inte kännas vid, utan för att framhäva sin 

egen prestation vill man förtydliga att alla människor har samma förutsättningar. Om någon 

menar att de inte kan, måste det bero på att denna inte anstränger sig tillräckligt. För att göra 

hela det här antagandet trovärdigt läggs stor energi på att misstänkliggöra de människor som 

står utanför och med förakt peka ut dem som mindre uppfinningsrika. Baumann skriver att: 

”De som har nått toppen behöver inte längre statens stege och är därför angelägna om att 

skicka den till skroten”(1999:90). Med detta citat illustrerar Baumann hur de som redan har 

ett jobb saknar förståelse för arbetslösa som är beroende av det statliga sociala skyddsnätet.
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3.3 Projektet Ung i Fokus

Ung i fokus är ett projekt som är finansierat av den Europeiska socialfonden. Projektet drivs 

av Arbetsmarknadsenheten som är den del av Arbetslivsförvaltningen och de samverkar med 

Barn- och ungdomsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Socialförvaltningen, 

Utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Syftet med Ung i Fokus är att motverka 

ungdomars utanförskap och verka för integration, jämställdhet och demokrati. Ung i Fokus 

motto innebär att man vill rusta och vägleda ungdomar, för att de ska uppleva en förbättrad 

livssituation, stärka sin ställning på arbetsmarknaden och få en starkare tilltro till sin förmåga 

att kunna påverka sin egen framtid.

3.4 Ungdomsarbetslöshetsprojektet Jobbklubben

Vi har tagit del av en forskningsrapport som utvärderat ett ungdomsarbetslöshetsprojekt i 

Malmö.  Projektet heter Jobbklubben och har, liksom Ung i Fokus, som syfte att stödja och 

vägleda ungdomar i arbetssökandet och öka ungdomarnas kunskaper om arbetsmarknaden. Vi 

har valt att kort presentera vad utvärderingen kom fram till, eftersom den behandlar ett projekt 

liknande Ung i Fokus. Resultatet är därför intressant av det syftet att det belyser på vilket sätt 

Ung i Fokus kan ha betydelse för ungdomarna. Utvärderingen är gjord av

utvärderingsgruppen i Malmö stad (Jobbklubben, 2001) och är baserad på intervjuer med 

deltagare och handledare inom projektet. Vad som framgår i rapporten är att projektet inte var 

så framgångsrikt som man först hade förväntat sig. Detta berodde delvis på man inte hade 

lyckats få tillräcklig många deltagare. Orsakerna till detta beskrivs i första hand bero på att 

Arbetsförmedlingen misslyckades med att anvisa ett tillräckligt stort antal ungdomar till

projektet. Men andra faktorer som nämns är att projektet var för innehållslöst och 

ostrukturerat. Det som framkom i intervjuer med ungdomarna inom projektet, var att de ansåg 

att projektet hade varit givande, och att de upplevde att de kommit närmare arbetsmarknaden

än vad de gjorde tidigare. Målet för arbetspolitiska insatser i Malmö är att 65 % av deltagarna 

som deltar i jobbklubben bör anse att de står närmare arbetsmarknaden, än vad de gjorde 

innan de först deltog. Utvärderingen visade att hela 77 % av ungdomarna ansåg att det skett 

en sådan utveckling. Bara 17 % av deltagarna uttryckte sig negativt kring hur de upplevde 

projektet, och hela 55 % menade att projektet var ett bättre eller mycket bättre alternativ till 

att gå arbetslös. Trots att projektet misslyckades med att nå upp till målsättningen med att 

tillräckligt många ungdomar skulle delta i verksamheten, kan den ändå ses som lyckad med 

tanke på ungdomarnas respons i samband med intervjuerna. Eftersom Jobbklubben och Ung i 
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Fokus fokuserar på samma målgrupp, och har liknande syfte och mål med verksamheten, kan 

resultatet ifrån den här utvärderingen belysa problematiken som också vi ämnar studera. En 

aspekt som gör utvärderingen särskilt relevant är det faktum att den lyfter fram att det fanns

brister i hur projektet genomfördes, samtidigt som resultatet visar att majoriteten av 

ungdomarna själva upplevde verksamheten som positiv. Utvärderingen avslutas med en rad 

olika rekommendationer till hur liknande verksamheter bör bedrivas i framtiden. Bättre 

projektstyrning nämns, och rekommendationer på hur utbildningar ska bedrivas bland annat.

Men en aspekt som inte lyfts fram alls som en rekommendation eller ens omnämns i 

utvärderingen, är de positiva konsekvenserna av den gemenskapsbildning som kan har varit 

en bidragande faktor till ungdomarnas positiva upplevelse av projektet. Vi har en teori om att 

det är den dimension av projekt som kanske är allra viktigast för ungdomarna. Detta grundar 

vi i hur ungdomarna resonerat i intervjuerna som presenteras i utvärderingen. På frågan om 

vad det bästa med Jobbklubben är svarar några: ”Att träffa nya människor”, ”att det fanns 

ungdomar i min åldersgrupp att relatera till”, ”nyhetsbevakning och diskussioner” och ”att 

man fick många bra idéer av andra”. Exempel som vi tycker visar på att ungdomarna lagt stor 

vikt vid de sociala banden som projektet medfört, och att det tyder på att gemenskapen har 

varit viktig. Därför tycker vi att gemenskapsbildning är en aspekt som bör ges mer utrymme

och mer fokus i projekt av den här sorten.
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4. Teoretiska utgångspunkter

Eftersom syftet med den här uppsatsen är att undersöka socialpsykologiska aspekter av

identitetsskapande och gemenskapsbildning, finner vi det relevant att använda teorier som 

behandlar just identitet, sociala relationer och gemenskap. Vi inleder teoriavsnittet med att 

skriva om Richard Stevens syn på identitetsbegreppet och samtidigt lyfta fram vad George H. 

Mead skriver om hur identiteter skapas och formas. Efter det tar vi upp hur Anne 

Hammarström ställer identitetsskapandet i relation till arbetslöshet och lyfter fram hur hon 

menar att ungdomar befinner sig i en känslig socialisationsprocess. Vi har även valt att ta med 

Zygmunt Baumanns koppling mellan arbetslöshet och fattigdom. Detta gör vi för se 

identitetsskapandet ur ett mer samhälleligt perspektiv. För att utveckla gemenskapsbegreppet 

har vi även kort beskrivit Randall Collins teori om hur gemenskap växer ur

interaktionsritualer, och kopplat samman det med hur Erwing Goffman beskriver fenomenet 

med stigmatiserade grupper.

4.1 Identitet

När Richard Stevens (1998) talar om identitetsbegreppet menar han att individer blir sociala 

varelser när de står i relation till andra människor och samtidigt samspelar med en viss 

kulturell miljö. Han utgår ifrån att det finns vissa medfödda skillnader i egenskaper mellan 

individer, men att dessa skillnader uttrycks, upplevs och utvecklas i den sociala interaktionen

med andra människor. Därför blir identiteten endast meningsfull i samband med den sociala 

process som det innebär att vara delaktig i aktiviteter tillsammans med andra människor. Vad 

som i första hand gör detta möjligt, menar Stevens, är människans förmåga att kommunicera. 

Stevens resonemang bottnar i George Herbert Meads (1976) förklaring till hur människan lär 

sig om sig själv genom att ta andra människors perspektiv och pröva olika roller. Mead

förklarar att när barnen gått igenom olika faser som helt drivs av biologiska drifter börjar de

vänja sig vid vissa beteendesekvenser och börjar koppla samman olika händelser. När barn

träder in i lekfasen börjar de pröva andras attityder och perspektiv som tidigare har riktats mot 

dem själva. Utvecklingen av det här innebär att barnen börjar lära sig att organisera flera 

roller gentemot sig själv samtidigt, och blir därigenom medveten om det ömsesidiga 

förhållandet som finns mellan människor och dess attityder och uppfattningar. När barnen har 

gått igenom dessa faser, kommer de slutligen att kunna organisera samhällets samlade 

attityder och värderingar, vilket Mead beskriver som den ”generaliserade andre”, och forma

en enhetlig bild. Eftersom Mead ser jaget som uppdelat mellan ett spontant subjektjag och ett
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reflekterande objektjag bestående av andra människors internaliserade attityder, menar han att 

tänkandet hela tiden förs i dialog där emellan. Stevens (1998) beskriver hur människans 

identitet, omformas och skapas i den sociala interaktionen tillsammans med andra människor. 

Detta går att förklara med hur Mead (1976) beskriver att ”den generaliserade andre” hela 

tiden modifieras i samspelet med andra människor. I samband med att en individ ingår i nya 

grupperingar, formas dess uppfattning om sig själv och världen. Detta leder till att människans 

jag är dynamiskt och hela tiden påverkas av sin omgivning.

Utifrån hur Stevens förklarar att identiteten formas i relation till andra människor, ska vi 

presentera Anne Hammarströms koppling mellan identitetsskapande och arbetslöshet.

4.2 Identitetsskapande och arbetslöshet

Anne Hammarström (1996) skriver om vilket betydelse arbetet har för ungdomar. Hon menar

att arbetet spelar en central roll i den socialiseringsprocess som ungdomar genomgår. Genom 

socialisationsprocessen internaliserar ungdomarna värderingar och uppfattningar, om både sig 

själv och om miljön runt omkring dem. Hammarström menar att unga människor utan jobb 

riskerar att bli utstötta eller stämplas som avvikare, och därför hamna utanför ett naturligt 

socialt sammanhang. Arbete är dock inte bara viktigt för ungdomarna eftersom det hjälper 

dem i socialiseringsprocessen, utan också för att det ger dem möjlighet att utveckla ett 

meningsfullt liv där de sysselsätter sig och känner att de är med och bidrar. Detta menar 

Hammarström får ungdomar att känna sig betydelsefulla. De som får möjlighet att vistas i en 

miljö där människor tar dem på allvar, utvecklar ett positivt identitetsskapande. Hon förklarar 

att om identitetskänslan inte utvecklas under de viktiga ungdomsåren, riskerar den att bli 

defekt under resten av livet. Vad som krävs för att en ung individ ska etablera en fast identitet 

är en miljö där de kan spegla sitt jag och få bekräftelse av sin omgivning. En ungdom som 

inte får möjlighet till en miljö som främjar en sådan identitetsutveckling kan tvingas att välja 

mer negativa referensramar för sin identitet, vilket kan leda till bestående inverkan på deras 

personlighetsutveckling.

Hammarström utvecklar hur arbetet fyller fler behov än bara det uppenbara ekonomiska hos 

människor. Hon skriver att: ”Arbetet ger en tidsstruktur åt dagen, personlig status och 

identitet, meningsfulla uppgifter, regelbunden kontakt med andra människor och ökad 

aktivitet” (1996:70). Den forskning som görs kring arbetslöshet använder ofta de här olika 
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aspekterna för att belysa vad arbetet gör för individen, och för att förklara vilka konsekvenser 

arbetslöshet för med sig. Hon presenterar forskning som visar att endast dem som finner att 

tiden då de inte arbetar kan användas till att ”göra det de själva helst vill”, upplever 

arbetslösheten som positiv. Men den bilden är långt ifrån representativ för den stora gruppen 

arbetslösa. Hammarström skriver att det intrycket som hon generellt fått genom att intervjua 

arbetslösa, är att arbetslöshet medför individuella komplikationer och påverkar den personliga 

identitetsutvecklingen. Hon förklarar att mycket beror på att ungdomarna går miste om det

sociala nätverk som ett arbete medför och på så sätt också den naturliga socialiseringen som 

det innebär. Daniel Persson Thunqvist (2006) förklarar att socialisationen är den process som 

formar oss till självständiga individer och även det fenomen som skapar en intersubjektiv 

gemenskap mellan människor. Även han beskriver hur ungdomar är i en känslig period, där 

sökandet efter en identitet och ett fast jag är en ständig process. Den intersubjektiva 

gemenskapen är därför nödvändig för att ungdomarna ska kunna etablera sin identitet och 

utvecklas till själständiga individer och samhällsmedborgare. Men det finns även andra 

konsekvenser av arbetslösheten som begränsar ungdomarnas identitetsskapande. 

Hammarström (1996) förklarar att en annan aspekt som gör att ungdomar drabbas hårdare än 

vuxna av arbetslöshet, är att de inte har de ekonomiska förutsättningarna för att skaffa de 

materiella symboler som symboliserar att man är en del av vuxenvärlden. Ett tydligt exempel 

på en symbol som direkt påverkar ungdomarnas självständighetsutveckling, är ett eget 

boende. Ungdomar som lever i en hårt pressad ekonomisk situation, har inte heller möjlighet 

att ta del av samhället i samma utsträckning som de hade kunnat göra om de hade haft ett 

arbete, vilket kan medföra negativa konsekvenser för personlighetsutvecklingen. 

För att se på ungdomarnas situation ur ett mer samhälleligt perspektiv, ska vi presentera 

Zygmunt Baumanns tankar kring hur samhället har förändrats och vilken påverkan det har på

individen. Han drar paralleller mellan arbetslöshet och fattigdom, och beskriver vilka 

konsekvenser det kan få för utsatta individer.

4.3 Identitetsskapande i konsumtionssamhället

Zygmunt Baumann (1999) skriver att samhället har förändrats och gått ifrån ett 

produktionssamhälle till att bli ett konsumtionssamhälle. Istället för att medlemmarna av 

samhället lägger fokus vid att producera som förr, är idag deras främsta funktion istället att 

konsumera. Den roll som står som norm för vad samhällsmedborgaren ska eftersträva präglas 
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av viljan och förmågan att konsumera. Han menar att man arbetar för att konsumera och på så 

sätt är med och bidrar till samhället. I produktionssamhället fanns en vision om ett tillstånd av 

full sysselsättning, där sysselsättning gavs innebörden av att vara både en rättighet och en 

skyldighet för medborgarna. I samband med att normen om att arbeta fastslogs som 

normaltillståndet, fastställdes också att de som inte arbetade bröt den normen och därför 

representerade arbetslösheten något som då ansågs onormalt. Men i samband med att 

konsumtionssamhället gjorde sitt intåg började fokus istället läggas vid den fattigdom som 

arbetslösheten medförde, och på samma sätt som Hammarström (1996) beskriver

konsekvenserna av en hårt pressad ekonomisk situation, förklarar också Baumann att 

fattigdomen påverkar människan på ett socialt och psykologiskt plan. Han uttrycker det 

genom att förklara att fattigdom leder till att man stängs ute ifrån allt som kan uppfattas som 

ett normalt liv. Definitionen av ett normalt liv menar han handlar att fullgöra 

konsumtionsplikterna i samhället och på så sätt bli en del av det sociala spektrumet som det 

innebär. I samband med att vissa individer utestängs i det sammanhanget, sker en 

förödmjukande social degradering av dem. Känslor av skam och skuld kan utvecklas, vilket i 

sin tur kan leda till minskad självaktning och även självförakt. Återknyter man till Stevens

(1998) framställning av hur identiteten formas, kommer identitetsskapandeprocessen påverkas 

av de konsekvenser som Baumann beskriver. En individ med ett dynamiskt jag påverkas av 

det sociala sammanhanget, vilket innebär att den sociala degraderingen som görs av arbetslösa 

som grupp påverkar deras syn på sig själva och världen. Baumann (1999) förklarar att detta

resulterat i ett samhälle som ser på dessa individer med en blandning av fruktan och motvilja 

å ena sidan, och medömkan och medkänsla å den andra. Han skriver att denna ambivalenta 

attityd har hängt med igenom historien och medverkat till en önskan om att lösa, bota eller 

avskaffa fenomenet med arbetslöshet. 

För att belysa hur arbetslösheten kan vara en bidragande faktor till att grupperingar formas 

ska vi presentera Randall Collins teori om interaktionsritualer, och sedan även ta upp Erwing

Goffmans teori om stigmatiserade grupper, för att närmare se på hur man kan förstå arbetslösa 

som grupp.

4.4 Interaktionsritualer och stigmatiserade grupper

Randall Collins (2004) beskriver att vad som krävs för att en interaktionsritual ska uppstå är 

att två eller fler personer befinner sig tillräckligt nära varandra för att kunna påverka varandra 
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med sin fysiska närvaro. En konsekvens av att flera personer befinner sig nära varandra och 

deltar i någon gemensam aktivitet, är att en gemensam sinnestämning eller upplevelse 

uppstår. Om alla personer är medvetna om varandra och fäster sin uppmärksamhet på samma 

objekt, kommer en emotionell smitta äga rum som för stunden konkurrerar ut alla andra 

känslor. Om interaktionsritualen är lyckad, kommer detta leda till att alla delaktiga personerna 

upplever en känsla gruppsolidaritet. Interaktionsritualer blir på så sätt relavanta i samband 

med identitetsskapandet, eftersom Stevens (1998), är tydlig med att identiteten endast blir 

meningsfull i de den socialaprocessen som uppstår i samband med att man interagerar med 

andra människor. Därför kan Collins tankar kring interaktionsritaler vara till hjälp för att 

förstå arbetslösa ungdomars identitetsarbete. En annan aspekt av interaktionsritualer är den 

emotionella energi som deltagarna delar, vilket innebär att de känner sig upprymda med 

känslor av tillit, styrka och entusiasm. Alla ritualer behöver inte bestå av formella eller 

ceremoniella moment, utan Collins beskriver att det finns naturliga ritualer som bygger på 

ömsesidigt fokus och emotionell samklang deltagarna emellan. Interaktionsritualer kan uppstå 

i samband med att en grupp människor av ett eller annat skäl går samman kring en gemensam 

nämnare. Hur det i praktiken fungerar kan kopplas till hur Erwing Goffman (1963) förklarar 

att stigmatiserade människor ofta går samman och bildar vad han kallar för stigmatiserade 

grupper. Den stigmatiserade gruppen beskrivs av Goffman som den stigmatiserade individens 

verkliga grupp och den som han av naturliga skäl tillhör. Detta beror på att den stigmatiserade 

gruppen med stor sannolikhet måste underkasta sig samma svårigheter som individen och 

delar på så sätt den gemensamma upplevelsen av att vara stigmatiserade. Gruppen förser 

individen med bekräftelse och samhörighet, vilket skapar förutsättningar för en 

identitetsutveckling i gruppen. Samhörigheten är central i den stigmatiserade gruppen och det 

är också en produkt av en lyckad interaktionsritual. Collins skriver att interaktionsritualer ofta 

har som långsiktig konsekvens att känslor av samhörighet uppstår medlemmarna emellan. När 

deltagarna i ritualen upplever en sådan samhörighet och om hög emotionell energi samtidigt 

uppstår, infinner sig ofta också känslor av självtillit, självförtroende, motivation och 

entusiasm hos deltagarna. Dessa känslor bär deltagarna sedan med sig när ritualen upphört, 

vilket i sin tur påverkar individens tänkande. Collins förklarar det som att vårt liv består av en 

serie interaktioner. De interaktioner som ritualerna medför kommer ge individen kunskap som 

används för att både tänka och kommunicera. 
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5. Metod

Nedan följer de metodologiska tillvägagångssätt som vi använt oss av i förberedelsen, 

utförandet och i sammanställandet av den här undersökningen.

5.1 Val av metod

Vi har valt att använda en kvalitativ metod i samband med insamlandet av det empiriska

materialet till vår undersökning. Eftersom vår studie kretsar kring ungdomarnas egna 

reflektioner och känslor, ansåg vi att den kvalitativa metoden lämpade sig bäst. Bertil 

Carlsson (1991) skriver om hur kvalitativa undersökningar genererar en närhet mellan 

forskaren och studieobjektet, vilket öppnar upp för möjligheten för forskaren att sätta sig in i 

respondenternas situation och på så sätt förstå deras egen utgångspunkt. Tanken är att vi med

hjälp av enkla frågor ska kunna få tillbaka innehållsrika svar som sedan kommer att hjälpa oss 

att förstå och tolka de unga arbetslösas upplevelser. Detta tillvägagångssätt har vi valt att 

använda eftersom det är ungdomarnas egna berättelser som är relevanta för vår studie.

Eftersom Carlsson menar att kvalitativ forskning till stor del bygger på deskription, alltså 

beskrivningar, av de intervjuades egna tankar, känslor och reaktioner, så finner vi ingen 

mening i att använda metoder för att generera kvantitativ data. Med hjälp av ett antal olika 

utvalda teorier kommer vi sedan att försöka fördjupa oss i våra respondenters livserfarenheter 

som i sin tur kommer att möjliggöra en nyansering av olika aspekter, skeenden och mönster i 

deras berättelser. En annan viktig del i varför valt den kvalitativa metoden är därför att vi helt 

valt att fokusera på intervjuer i vår undersökning. Kvalitativa intervjuer hjälper oss att förstå 

komplexiteten bakom arbetslösheten, samt hur ungdomarna i projektet ”Ung i Fokus” själva

uppfattar den. Genom förhållningssättet med öppna frågor, kommer vi förhoppningsvis att 

öka vår kunskap om hur ungdomarnas egen bild av arbetslöshet ser ut, hur de ställer det i 

relation till sig själv och i längden också samhället i stort. Vi har valt att använda oss av vad 

Jan Trost (1996) kallar för en låg standardiserad kvalitativ intervju med hög grad av 

strukturering . Med låg grad av standardisering menar vi att vi ställer frågorna som i en vanlig 

konversation, och anpassar rösten och språket till fördel för våra respondenter. Vi lämnar 

möjlighet för respondenten att själv att styra över upplägget av intervjun så länge de håller sig 

till ämnet och reflekterar kring saker av relevans.  Men utöver det strävar vi efter att 

ungdomarna ska få uttrycka sig fritt och inte känna sig begränsade av intervjuguiden.
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5.2 Hermeneutiken som vetenskaplig ansats

Våra kvalitativa intervjuer genomfördes i hopp om att få så mycket insikt som möjligt, i hur 

de unga arbetslösa själva uttrycker sig i kring ämnet arbetslöshet. Tanken är att vi som 

forskare ska få ta del av ungdomarnas egna upplevelser. Genom att vi lyssnar och tolkar våra 

respondenters svar hoppas vi kunna djupare förstå de olika socialpsykologiska aspekterna som 

rör identitetsskapande och gemenskapsbildning. Vi eftersträvar därför inte att uppnå någon 

absolut sanning, utan istället försöker vi tolka det empiriska materialet vi får genom att 

använda oss av de kunskaper vi införskaffar oss under kursens gång. Detta innebär att vi 

kommer använda oss av den hermeneutiska ansatsen. Torsten Thurén (2007) skriver att 

hermeneutik kan förklaras som tolkningen och förståelsen av diskurser. Han menar att 

hermeneutiken snarare bygger på inkännande än på logik och empiri, vilket innebär att man 

vill begripa och tolka saker på ett förståndsmässigt plan, snarare än på ett intellektuellt. 

Henrik Egidius (1986) är även en sympatisör till hermeneutiken som forskningsmetod, han 

menar nämligen att genom att vi införskaffar oss kunskap om sociala och kulturella fenomen 

som bygger på dialog och handlingsgemenskap, kan vi som individer fördjupa oss och 

utvecklas med hjälp av inblick och insikter. När vi genomförde intervjuerna använde vi oss av 

vår empatiska förmåga för att kunna förstå och fördjupa oss i våra respondenters svar. 

Med hjälp av denna vetenskapsteoretiska ansats kommer vi därmed att kunna vidga vår 

uppfattning om hur de unga arbetslösa inom projektet reflekterar kring gemenskap och

identitetsskapande. Thurén (2007) skriver dock att nackdelen med den här typen av tolkningar 

är att de påverkas av olika faktorer som våra egna värderingar, vår förståelse och även av 

kontexten. Eftersom dessa värderingar inte nödvändigtvis förhåller sig till verkligheten på ett 

korrekt sätt, handlar det mer om vad vi personligen anser om något än om något som kan 

närma sig ett objektivt förhållningssätt.

5.3 Förförståelse

Thuren (1991) skriver att om vi som forskare överhuvudtaget ska kunna förstå sociala 

interaktioner, reaktioner, känslor osv. måste vi ha vad som kallas för förförståelse . Utan 

förförståelse skulle vi inte kunna förstå någonting. Allt som vi upplever, ett enkelt synintryck, 

vad vi ser, hör, tänker, upplever, känner och tycker, förutsätter en form av förkunskap. Att 

man tycker som man tycker är självklart för alla, eftersom man har lärt sig detta ända sedan 

man var barn. Det sättet vi har inskolats i samhället på, gör att vi uppfattar verkligenheten på 

det sättet som överensstämmer med samhälletskultur, som vi lärt oss den. Men samtidig
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förändras hela tiden vår förståelse för verkligheten i samband med att vi tar in nya intryck och 

lär oss mer av världen. Det är som ett växelspel mellan förförståelse och erfarenhet, mellan 

teori och praktik, detta kallar Thurén för en hermeneutisk spiral. Med detta menas att vi själva 

bygger en spiral där vår egen förståelse och utvecklas i samband med att vi tar in nya

erfarenheter och ökar vår kunskap kring ett ämne .

5.31 Förförståelse Danilo

Jag har personligen varit ung och arbetslös vilket gör att jag känner att jag kan relatera till vad 

dessa ungdomar går igenom. Detta anser jag vara till både fördel och nackdel. Att jag som 

forskare själv har en gång befunnit i mig i informantens position hjälper mig att förstå deras 

syn på världen, samtidigt som jag kan relatera till de känslorna som arbetslösheten ger upphov 

till. Jag är dock medveten om att alla arbetslösa ungdomar inte nödvändigviss behöver dela 

min uppfattning om upplevelsen, vad arbetslöshet beror på eller vad den kan skapa för

känslor. Jag är medveten om att mina förutfattade meningar om forskningsområdet kan 

komma i vägen för forskningens slutliga resultat och validitet då jag kan tolka och analysera 

den givna informationen utifrån mina egna värderingar och uppfattningar och inte 

informantens. Validiteten i forskningen kommer då att reduceras då den kvalitativa 

forskningen kommer att baseras på min egen upplevelse som forskare och inte på 

informanten. Jag kommer därmed att försöka hålla en så objektiv hållning som möjlig till 

både informanter, forskningsfrågan samt forskningsområdet för att därmed kunna få en så

sanningsenlig bild på arbetslöshet som möjlig.

5.32 Förförståelse Johan

Jag har själv ingen faktiskt erfarenhet av hur det är att vara arbetslös, vilket gör att jag inte 

kan säga att jag har någon direkt kunskap om vad dessa ungdomar går igenom. Jag har ingen i 

min närmaste omgivning som är eller har varit arbetslös på det sättet som våra respondenter 

inom projektet är. Däremot kan jag säga att jag har reflekterat över hur det kan kännas att vara 

i en situation av arbetslöshet och har bildat mig en uppfattning om hur jag tror att det är. 

Eftersom jag inte har någon faktiskt erfarenhet, kommer min förförståelse uteslutande utifrån, 

ifrån media, internet och andra människors åsikter och tankar. Därför är min bild av dessa 

människors situation knappast rättvis och knappast särskilt verklighetsförankrad. Redan innan 

vi startade med undersökning satt vi och diskuterade kring olika hypoteser om hur vi tror att 

ungdomar känner och tänker kring det faktum att de är arbetslösa. Jag fann direkt hur jag 

målade upp antaganden och upptäckte mycket fördomar hos mig själv som jag tidigare inte 
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var medveten om att jag hade. Men genom att jag fick upp mycket av min förförståelse till 

ytan och på så sätt medvetandegjorde det för mig själv, känner jag att jag fått möjlighet att ta 

avstånd ifrån det i samband med forskningen. I varje steg av undersökningsprocessen försöker 

jag avväga för objektiviteten i det jag skriver och försöker på det sättet lämna så mycket av 

mina egna tidigare tankar kring ämnet utanför, och istället använda mig av den nya kunskapen 

som underlag för mina slutsatser.

5.4 Urval

När vi startade arbetet med vår uppsats gjorde vi den avgränsningen att vi endast skulle 

fokusera på ungdomar i åldrarna 18 till 25 år. Vi vill undersöka hur identitetsskapandet hos 

ungdomar påverkas när de befinner sig i den socialiseringsprocess som sker när ungdomar går 

ifrån ungdomsvärlden in i vuxenvärlden. Med tanke på vad Rantakeisu et al (1996) skrev om 

vad som definierade ungdomar i den åldern, fann vi just ålderspannet mellan 18 och 25 år

mest relevant. Eftersom uppgiften syftar till att undersöka en organisation av något slag, var 

vi tvungna att lägga fokus vid att hitta en grupp som deltar i något tillsammans. En gemensam

nämnare för ungdomar som berörs av den problematiken som vi studerar är att de är 

arbetslösa, vilket gör att det enklaste sättet att göra ett urval på är att hitta en organisation som 

arbetar med arbetslöshet. Några avgränsningar vad gäller kön eller etnicitet har vi inte gjort, 

eftersom det inte är relevant för problematiken vi ämnar att studera. Vi är medvetna om att 

kulturella skillnader och genusaspekter kan påverka svaren hos våra respondenter, men vi 

tänkte inte lägga någon vikt vid hur det spelar in. Eftersom vi strävar efter införskaffa så

mycket kunskap som möjligt i relation till vad som är praktiskt möjligt, så var vår ambition att 

intervjua 10 personer. Vi skulle kunna göra ett större urval med fler personer och med en 

större spridning på typer av ungdomar, men eftersom det är ett litet projekt som arbetar med 

några få ungdomar i taget, fick vi ta de ungdomar vi blev erbjudna och samtidigt hålla nere 

antalet intervjuer. Vi fick tidigt reda på att det eventuellt kunde bli problematiskt att få tag i 

tillräckligt många ungdomar som var villiga att ställa upp på intervjuer, eftersom alla som 

ingår i projektet går på försörjningsstöd. Projektledaren menade att många av ungdomarna 

kan uppleva det som känsligt att prata om sin situation och kanske därför ställer sig 

tveksamma till att ställa upp. Men vi hade tur och fick direkt tag i fem personer som var 

intresserade, och även en antydan om att fler eventuellt skulle ställa upp allteftersom. Till slut 

fick vi tag i ytterligare tre ungdomar som ville ställa upp på intervjuer, vilket resulterade att 

antalet respondenterna blev totalt åtta stycken. Eftersom vi upplevde att materialet vi hade 
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räckte för att genomföra vår undersökning, gjorde vi avvägningen att vi inte skulle lägga mer 

energi på att hitta ytterligare fler respondenter. Ingen av de ungdomar vi intervjuade visade

några som helst tecken på att de upplevde situationen som känslig, utan reagerade snarare 

med stort intresse för vår undersökning, vilket underlättade för oss som forskare. 

Av etiska skäl och för att förenkla presentationen av det empiriska materialet har vi valt att 

presentera intervjupersonerna med numreringar från ett till åtta. Men för att läsaren ska kunna 

bilda sig en uppfattning om personerna, ska vi göra en kort beskrivning av varje person 

utifrån egenskaperna kön och ålder.

IP 1: 20 år, kvinna.

IP 2: 18 år, kvinna.

IP 3: 24 år, man.

IP 4: 20 år, man.

IP 5: 19 år, kvinna.

IP 6: 20 år, man.

IP 7: 19 år, man.

IP 8: 23 år, man.

5.5 Arbetet med intervjuguiden

Även om vi inte var helt klara över hur frågeställningarna skulle se ut, visste vi vilka aspekter 

av problematiken med arbetslösheten vi ville vidröra i samband med intervjuerna. Därför 

inleddes arbetet med intervjuguiden genom att skriva ner så många frågor som möjligt som 

kunde relateras till arbetslöshet i relation till identitet och gemenskap. Därefter gick vi igenom 

frågorna och sorterade in dem i olika kategorier, och sållade bort de frågorna som vi upplevde 

som överflödiga. Det som vi som i första hand ville veta var huruvida intervjupersonerna 

kände att arbetslösheten påverkade dem, eller om de helt enkelt förblev oberörda av sin 

situation som arbetslös. Därför ville vi tidigt i intervjun få reda på hur ungdomarna ser på sig 

själva, och hur det kunde kopplas till arbetslösheten. Efter det formulerade vi frågor som mer 

berörde vilken uppfattning intervjupersonerna hade om vilken inställning andra människors 

hade gentemot arbetslösa och arbetslöshet som fenomen. Nästa uppsättning frågor kom att 

kretsa kring gemenskapen i gruppen och hur ungdomarna upplevde och reflekterade kring 

den. Vi visste inte om det fanns någon gemenskap i gruppen, därför försökte vi forma 
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frågorna på sådant sätt att de ändå kunde reflektera kring stämningen i gruppen om det var så 

att ingen upplevde någon gemenskap. De sista frågorna kretsade mer specifikt kring 

arbetslösheten, hur de resonerade kring sin situation och om arbetslöshet som fenomen. Vi 

hoppades att genom att formulera frågor kring fyra olika teman, skulle vi skapa ett tillräckligt 

omfattande nät av frågor, för att täcka så många aspekter av forskningsområdet som möjligt.

5.6 Tillvägagångssätt

Till en början var tanken att vi skulle rikta in vår undersökning på en grupp ungdomar som 

gick på träffar hos Arbetsförmedlingen. Vi fick kontakt med en ansvarig för gruppen, men 

efter ett löfte om att höra av sig igen, förlorade vi kontakten med honom. Eftersom tiden 

började bli knapp, kände vi oss tvungna att börja leta efter en ny grupp att fokusera på. Vi 

surfade på nätet och kom igenom Google i kontakt med ett projekt som arbetade med att 

coacha och handleda arbetslösa ungdomar. Ung i Fokus hette projektet och vi fick snabbt 

kontakt med projektledaren som gav oss ett öppet bemötande. Han sa att han skulle stämma 

av med deltagarna i projektet, men han sa samtidigt att det som talar emot att de skulle vilja 

delta i vår undersökning är att de går på försörjningsstöd och kan därför tycka att det är 

känsligt att prata om sin situation. Men han lyckades få tag i 5 ungdomar som var villiga att 

ställa upp, och efter det tillkom ytterligare 3 personer.

5.7 Hur fältarbetet gick

Samtliga intervjuer genomfördes i projektet Ung i Fokus egna lokaler. Alla intervjuer inleddes 

med att vi presenterade oss, och därefter förklarade syftet med vårt arbete. Vi var även tydliga 

med att svara på eventuella frågor och hålla en öppen dialog, i hopp om att skapa en så trygg 

atmosfär som möjligt för ungdomarna. Inledningsvis, framförallt vid den första intervjun, var 

vi något nervösa och osäkra, vilket vi tror smittades av sig på den första respondenten.

Men de resterande intervjuerna gick bättre och vi kände oss säkrare i situationen, plus att vi 

gjorde vissa omformningar av intervjuguiden som underlättade intervjuerna. Eftersom

intervjuguiden bestod av ett stort antal frågor, märkte vi att flera av frågorna var väldigt lika 

varandra, och genererade därför nästan samma svar. Så vi korrigerade intervjuguiden och 

formulerade om vissa frågor. En annan förändring vi genomförde efter första intervjun var en 

tydligare rollfördelning mellan oss som forskare. Den ena av oss blev ansvarig för att se till att 

ställa de förberedda frågorna, medens den andre höll sig mer i bakgrunden för att mer känna 

av hur respondenten svarar, och eventuellt fylla i med kompletterande frågor om tillfället 
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tillåter. Resultatet av fältarbetet gav många bra tankar och åsikter kring problematiken med 

arbetslöshet, och även ganska varierande svar intervjupersonerna emellan. Under vissa av 

intervjuerna behövde vi ställa många frågor, och kompletterande frågor, för att kunna få tag i 

något användbart material. Andra gånger flöt hela intervjun på som vid en konversation och vi 

fick mycket innehållsrik och intressant information. Vi upplevde att ungdomarna var positivt 

inställde mot oss som forskare och många av dem var angelägna om att vara till så stor hjälp 

som möjligt. Kontakten med ungdomarna är nog den aspekt av arbetet som vi båda upplevde 

som roligast och mest givande.

5.8 Etiska aspekter

Innan vi började med den här undersökningen gjorde vissa etiska avvägningar, vilket 

resulterade i ett resonemang kring utförandet och tillvägagångssättet kring insamlandet av 

materialet. Nedan följer de etiska aspekter som vi valde att förhålla oss till.

Eftersom vi genomför en kvalitativ studie av arbetssökande ungdomars identitetsskapande,

var vi tvungna att ställa personliga frågor som kan uppfattas som ett intrång i ungdomarnas 

integritet, för att få så mycket relevant material som möjligt. Därför är det viktigt att vi som 

forskare uppfyller de etiska krav som undersökningar av den här typen ställer. 

Respondenterna för vår undersökning är deltagare i ett projekt som arbetar med att stödja 

ungdomar i deras strävan efter att hitta ett jobb.  Ungdomarna har självmant valt att ställa upp 

på att bli intervjuade av oss, utan några som helst påtryckningar ifrån själva projektet.

Samtaliga intervjuer inleds med att vi informerar ungdomarna om att de är fria att avstå från 

att svara på de frågor som de helt enkelt inte känner för att svara på. Vi upplyser dem också

om att vi kommer att spela in konversationen och därför har vi bett samtliga intervjupersoner 

om deras samtycke. Jan Trost (2005) menar att ingen forskning i världen är viktig nog för att

den etiska aspekten ska brytas. Vi har valt att genomföra studien därefter. Vi har inte varit 

hemlighetsfulla med vad vi har för syfte med vår studie, och därför har vi försökt vara så 

tydliga som möjligt med vad uppsatsen handlar om. Frågor om hur vi kommer behandla det 

insamlade materialet har kommit upp, och vi har informerat dem om att allt som sägs kommer

att framställas med anonymitet. I resultatdelen använder vi oss av fiktiva benämningar för 

våra respondenter, genom att vi benämner dem som IP 1 – 8. IP står för intervjuperson och 

alla blir benämnda med varsin siffra efter. Trost (2005) menar att det inte är något större 

problem om den intervjuade känner igen sig själv i undersökningen, dock ska vi som forskare 
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undvika att göra direkta citat från talspråket eftersom det kan möjligöra för andra att 

identifiera den enskildes kommentarer. Risken att våra informanter känner igen varandras 

uttalanden är rätt stor eftersom det rör sig om en väldig liten grupp informanter där de flesta 

känner varandra och umgås med jämna mellanrum. Dock kommer vi försöka forma 

avspeglingen av intervjumaterialet på ett så diskret sätt som möjligt så att vi inte på något sätt 

bryter mot den utlovade sekretessen.  

5.9 Arbetet med resultatet och analysen

Innan vi inledde arbetet med att sammanställa materialet, satte vi oss ner försökte se mönster i 

ungdomarnas uttalanden och försökte även hitta intressanta saker som skulle kunna belysas 

lite extra. Vi hittade en hel del bra svar i resultatet som vi direkt kände hade hög relevans i 

relation till vårt syfte. Vi samlade sedan ihop alla svaren kring varje fråga och presenterade 

det i den ordning som vi ställt frågorna i intervjuerna med ungdomarna. Detta resulterade i att 

vi följde upplägget i intervjuguiden med fyra olika teman även i resultatdelen. För att sedan 

försöka skapa en målande bild av hur ungdomarna resonerat kring frågorna, plockade vi ut 

något bra citat till varje enskild fråga. När sammanställningen sedan var klar fick vi jobba 

igenom resultatet flera gånger för att undvika upprepningar och samtidigt hitta en röd tråd i 

materialet. När vi sedan kom till arbetet med analysen, hade vi fått bra koll på de viktigaste 

delarna av resultatet och vi kom därför igång ganska snabbt. Redan tidigt hade vi fått upp 

ögonen för vad som var värt att belysa, samt vilka uttalanden som tydligt kunde relateras till 

de valda teorierna. Flera gånger fick göra avvägningar om det vi skrev verkligen bottnade i 

hur ungdomarna kände och tänkte, eller om det snarare avspeglade vår egen förförståelse 

kring problamtiken. I samband med att en sådan avvägning ägt rum, kände vi oss trygga med 

att dra slutsatser om ungdomarnas uttalanden och koppla det till teorierna som vi valt. Efter 

att vi kommit en bit i processen med att analysera resultatet, fick lämna in materialet till vår 

handledare för feed-back. Vi fick positiv respons och vi kände oss därmed trygga med

upplägget vi hade valt.
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6. Presentation av materialet

Vi har valt att presentera det empiriska materialet utifrån fyra olika teman, som alla behandlar 

olika delar som kan relateras till identitetsskapande och gemenskapbildningen i samband med 

arbetslöshet. Det här upplägget gör det möjligt för oss att samla upp respondenternas 

resonemang kring varje tema, vilket vi anser skapar en mer relevant bild av problematiken, än 

om vi presenterar varje respondent för sig. Syftet med studien är att undersöka 

socialpsykologiska aspekter såsom identitetsskapande och gemenskapsbildning hos en grupp 

ungdomar som är delaktiga i ungdomsarbetslöshetsprojektet Ung i Fokus. Med detta som 

utgångspunkt har vi i första temat frågat ungdomarna hur de ser på sig själva, i det andra hur 

de upplever att andra betraktar dem, i det tredje hur de upplever gemenskapen i projektet och i 

det sista hur de resonerar kring arbetslöshet i stort. Men vi ska börja med att presentera 

materialet kring det första temat.

6.1 Hur ser ungdomarna på sig själva? 

Gällande det första temat har vi ställt frågor som rör hur ungdomarna ser på sig själva utifrån 

det faktum att de är arbetslösa. Vi ville att ungdomarna skulle reflektera över sig själva och 

sin identitet i en kontext som kretsade kring deras situation som arbetslös. Vi utgick därför 

hela tiden ifrån att de fick reflektera lite allmänt kring arbetslöshetens påverkan på människor, 

för att sedan gå över till att se hur de resonerar när det rör dem själva.

Vi började intervjun med att fråga hur de skulle beskriva en typisk arbetslös person. Resultatet 

av det blev en ganska varierad bild, men nästan alltid med en ung person i fokus. Generellt 

kan vi uttyda att de beskriver tre olika karaktärstyper när de reflekterar över en typisk 

arbetslös person. Den ena typen är en ung person som precis gått ut skolan och som inte får 

nått jobb eftersom han/hon inte har någon arbetserfarenhet. Det är en person som vill jobba, 

men som inte får en chans nu när arbetsmarknaden ser ut som den gör. IP 1 förklarar att: 

”Jag skulle säga att det är först och främst är unga, sen kanske det är någon som precis har gått ur gymnasiet då 

som inte har så mycket bagage och därför inte får jobb. Annars kan det ju liksom vara, det kan ju vara vem som 

helst egentligen, det kan hända alla”.

Den andra typen beskrivs som en person som söker jobb bara för att få bidrag, och som trivs 

med att vara arbetslös. De beskriver en person som är en ”glidare” och en ”latmask”, som 

söker jobb på ett dåligt sätt för att få pengar av staten. Den sista beskrivningen av en arbetslös 
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skiljer sig lite ifrån den övriga bilden. IP 4 resonerar så här när vi ber han beskriva en typisk 

arbetslös person: 

”Kanske, inga mål, inga förväntningar, kanske arg eller liksom, eftersom man har inget". Inte helt enkelt att 

leva”. 

En beskrivning som inte riktigt går att känna igen i hur de övriga respondenternas reflekterar, 

men ändå ett av perspektiven som ger en ganska målande bild av hur en person tänker om hur 

någon som är arbetslös kanske känner. När vi sedan utvecklar frågan till hur väl den bilden 

stämmer överens med hur de ser på sig själva, följer de upp med varierande svar. De som 

beskrev en arbetslös som en ung person som inte fått någon chans att slå sig in på 

arbetsmarknaden, medger att det är en bild som stämmer väl överens med hur de ser sig 

själva. IP 1 följer upp med att säga:

     

”Nä alltså jag e ju ung, men jag har ju utbildning och jag har inte precis gått ut gymnasiet, men jag ser väll mig 

själv inte direkt som arbetslös utan mer som arbetssökande då, och att jag inte har hittat det perfekta jobbet”

Vissa av dem som målade upp en bild av en inte lika engagerad person, ansåg att det till en 

viss del stämde, men inte helt. Den sista beskrivningen av en typisk arbetslös person var det 

ingen som identifierade sig med, utan IP 4 som gjorde den beskrivningen svarade med att 

säga: 

”Jag är inte en sådan. Jag är helt vanlig. Inget jobb bara liksom”.

Vi följde sedan upp de här två frågorna med att de skulle få beskriva sig själva. Vi ville se om 

de beskrev karaktärsdrag hos sig själv som gick att känna igen i hur de resonerade kring de 

tidigare frågorna. Alla respondenterna beskrev sig själva i huvudsak med positiva egenskaper. 

Glad, framåt, positiv, trevlig, utåtriktad, och ärlig var egenskaper som var återkommande i 

flera beskrivningar. Vi fortsatte med att fråga ungdomarna om de trodde att arbetslöshet är 

något som påverkar hur människor ser på sig själva. Många av dem ger inget direkt svar på 

frågan utan tar istället exempel på specifika situationer av arbetslöshet där självbilden kan 

påverkas t.ex. när man har blivit av med jobbet. Flera av dem nämner att självbilden kanske 

kan påverkas av all den tid som blir över när man är arbetslös. De nämner dåliga rutiner, att 

tänka i dåliga banor och känslan av att inte vara med och bidra som en konsekvens av tiden 

som blir över när man inte har något arbete. IP 1 beskriver det såhär: 
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”Ja det tror jag. Jag har väll känt lite så att jag gör ju ingenting, att jag inte är med och bidrar. Jag har ju ingen 

inkomst så då kan jag inte heller vara med och medverka i samhället på samma sätt som någon som har inkomst 

kan göra liksom. Alltså man blir ju utanför”.

På frågan om deras självbild har påverkats ställer sig de flesta ganska tveksamma. Två av 

respondenterna svarar att de upplever att den gör det, och en av dem förklarar att han inte vet 

vad han ska göra i framtiden, och det gör att han känner sig otrygg. De som menar att de inte 

påverkas, motiverar det med att de ändå har tänkt studera, eller att de har andra planer på 

gång, så det påverkar dem inte så mycket. 

Vi fortsätter med att fråga ungdomarna om de tror att självförtroendet påverkas av att man är 

arbetslös. Också här får vi ett väldigt varierande svar. De personer som direkt börjar reflektera 

kring sig själva, menar att självförtroendet inte påverkas till någon större grad. Andra som 

väljer att resonera lite mer allmänt kring hur självförtroendet kan påverkas, menar att 

arbetslösheten nog ändå har betydelse. Flera nämner ett scenario där en person söker flera 

jobb och får nobben på alla. Ett sådant scenario menar flera av ungdomarna skulle 

förmodligen leda till dåligt självförtroende hos den drabbade. IP 1 reflekterar mer kring hur 

ungdomars självförtroende kan påverkas när man inte får något jobb, och säger:

   

”Ja det tror jag. Alltså det är ju som jag sa att man känner sig utanför och ungdomar tänker att varför får inte jag 

jobb och vad har jag gjort för fel. Alltså även om man vet att man inte har gjort något fel, utan det bara är som 

det är, så påverkas man ju ändå liksom”.

6.2 Hur upplever ungdomarna att andra människor betraktar dem?

Under detta tema kommer vi presentera hur våra respondenter svarat kring frågor om hur de 

upplever att andra människor betraktar dem, utifrån det faktum att de är arbetslösa. Vi har 

ställt frågor som först behandlat hur de tror att samhället ser på arbetslöshet, för att sedan 

utveckla resonemanget med frågor kring hur det påverkar dem själva.

Temat inleds med frågan om vad de intervjuade har för uppfattning om hur samhällets syn på 

arbetslöshet ser ut. Svaren var av varierande slag, men en majoritet av ungdomarna upplever 

att samhället i stort har ett negativt förhållningssätt till arbetslöshet och även till dem som 

drabbas av den. Vi lyckades bena ur tre generella mönster om hur ungdomarna tänkte kring 
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det här, oförståelse, dömande och förståelse. Några av respondenterna menade att människor 

är oförstående till hur svårt det faktiskt är att få ett jobb när man är ung. IP 5 svarade: 

   

”Väldig dålig tror jag, många ser ner på dem som är arbetslösa. Många som har jobbat länge i sina jobb saknar 

förståelse för de som inte har någonstans att arbeta, för dem är ett jobb en självklarhet och glömmer bort hur 

svårt det är att få ett jobb.  De förstår inte vilka krav som ungdomar ställs inför, utbildning, arbetslivserfarenhet 

osv. och många ung idag kanske inte har det, de kanske hoppat av skolan eller liknade”.

Några andra av ungdomarna menar att samhället generellt dömer ut och klassificerar 

arbetslösa ungdomar som lata, och att de tror att ungdomarna inte engagerar sig för att faktiskt 

hitta ett jobb. Sen fanns det två personer som beskrev en annan bild av hur samhället ser på 

arbetslöshet. De säger att många människor faktiskt visar förståelse för den svåra situationen 

som dagens ungdomar befinner sig i. De säger att arbetslöshet som fenomen idag är så 

omfattande och drabbar så många, att de flesta förstår hur svårt ungdomarna har det. IP 1 

förklarar genom att säga: 

    

”Jag tror att de ser på det som att det är speciellt ungdomar som är arbetslösa. Och jag tror att många kanske vill 

att det ska förändras. Alltså det är säkert många som reagerar på det och bryr sig. Alla känner någon som är 

arbetslös”.

Vi fortsatte med att fråga ungdomarna om de känner att den bilden som samhället står för

stämmer överens med verkligheten. Några av ungdomarna förklarar att den kan stämma 

överens med hur vissa personer är, men långt ifrån hur alla är. IP 2 fortsätter sitt resonemang: 

    

”Jag tar ju inte åt mig för jag är verkligen allt annat än lat. Jag jobbar verkligen för att komma framåt i livet. 

Men de äldre som säger så har ju växt upp i en helt annan tid, de har ju helt andra värderingar och fick göra helt 

andra saker när de var små. Man har väll fått det intrycket för att barnen inte hjälper till lika mycket hemma 

längre som de gjorde förr”.

Nästa fråga handlade om ifall de tror att många upplever att det är viktigt vad människor i 

allmänhet tycker. Vi får till svar att många av dem tror att andra upplever det som viktigt, men 

att de själva inte lägger så stor vikt vid det. De säger att de inte låter sig påverkas av 

människors negativa uppfattning. IP 4 förklarar att det inte är gynnsamt att gå runt och tänka 

på vad andra människor tycker hela tiden. Han säger att istället för att oroa sig och låta sig 

nedlås av allmänhetens åsikt, bör man istället fokusera på att försöka göra någonting åt sin 

situation. 
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IP 2 beskriver att det är viktigt eftersom allmänhetens åsikt har stor påverkan på ungdomarnas 

situation, och säger såhär:  

”Det är väl alltid viktigt vad allmänheten tycker. Jag tror det i alla fall. Det är mycket såhär dominerat att man 

ska vara på ett visst sätt och göra på ett visst sätt. Hade t.ex. media gått ut och sagt att ungdomarna inte ska ha 

några jobb, så hade vi inte fått några jobb heller. Det hade nog inte funnits sådana här ställen heller (syftar på 

projektet)”.

För att belysa skillnader i hur ungdomarna upplevde den allmänna synen på arbetslöshet i 

samhället tillskillnad från den egna sociala kretsens syn, så avslutade vi temat med att ställa 

frågor om de som står dem nära. Vi inledde med att fråga dem ifall människorna i deras 

närmaste sociala krets förändrat sin syn på dem sedan de blev arbetslösa. En större andel av 

ungdomarna menar att de inte upplevt någon skillnad i hur folk i deras omgivning ser på dem. 

En av killarna förklarar att man är exakt samma person som innan, och det faktum att man 

söker jobb förändrar inte hur de betraktar en. En annan av ungdomarna framhävde även att det 

inte är arbetet i sig som är det mest avgörande för vad omgivningen tycker om en, utan att 

man vet var man befinner sig, och vart man ska. De som beskriver att de har ett mål som 

omgivningen är medvetna om, säger också att människor omkring dem inte förändrat sin syn 

på dem i någon större utsträckning. IP 4 uttrycker dock att han har en känsla av att 

omgivningen ibland är nedvärderande, och förklarar:

”Ja kanske. Jag tror att de ser mig som lägre än dem. (visar med händerna och förklarar) – de ser sig som här 

uppe och jag är här nere”.

Nästa fråga handlade om hur ungdomarna tror att människor i deras närmaste sociala krets

uppfattar dem. Samtliga av respondenterna gav svar av positivt slag, och de beskrev att 

människor omkring dem upplever dem som glada, trevliga, sociala och ambitiösa. Vi fortsatte 

med att fråga hur familjen och deras vänner ser på arbetslöshet. De allra flesta av de 

intervjuade beskriver att i deras närmaste kretsar, bland familjen och vännerna, ser man på 

arbetslöshet som ett stort samhälleligt problem, och IP 1 förklarar: 

”De är så trötta på detta nu. Men det är ju ingen som får jobb längre. Det är ju jätte många arbetslösa så man har 

väll en annan inställning till arbetslöshet nu än vad man hade för kanske 5 år sedan. Folk har blivit mer 

accepterande för det är ett väldigt stort problem i Sverige just nu. Jag tro att folk mest tycker det är tråkigt och 

vill hjälpa till eftersom det är så lätt att hamna i den situationen själv”.
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Några förklarar att familjen och vännerna gärna hjälper till och stöttar dem, och att de även 

försöker tipsa om jobb och liknande. Vi utvecklade sedan genom att fråga om de tror att 

jobbsökandet förändrat familjens och vännernas syn på dem. Nästan alla intervjuade säger att 

de inte märkt någon skillnad. De betonar att så länge familjen och vännerna vet att de är på 

väg någonstans och att de anstränger sig, kommer de se positivt på dem. IP 1 förklarar att 

människor i hennes omgivning fått en bättre bild av henne sen hon började söka jobb, därför 

att hon har börjat ta mer ansvar nu.  Efter det ville vi att ungdomarna skulle förklara hur 

viktigt de anser att det är vad familjen och vännerna faktiskt tycker om dem. Deras åsikt 

framstod som viktig för nästan samtliga av dem. IP 1 säger:

”Alltså jag tycker ju självklart att det är viktigt att de inte tycker att jag är lat, och att de förstår att jag inte har 

hamnat frivilligt i den här sitsen utan att det vet hur det ligger till liksom. Jag tror att om man inte har någon på 

sin sida och man är helt själv, så kan det vara jobbigt”.

Men även om flera menade att det var viktigt vad de närmaste tyckte, betonade IP 2 även en 

annan aspekt genom att säga: 

     

”Jag tycker man ska gå sin egen väg och göra vad man själv vill, Men sen såklart så är ju de närmastes åsikt 

viktig och man bryr ju sig om vad de tycker. Även ifall man inte gör som de säger och vad de råder en till, så är 

ju ändå deras åsikt viktig”.

Vidare var vi nyfikna på om ungdomarna tror att personer som är arbetssökande talar öppet 

om det är det. Det blir tydligt att just arbetslöshet i sig, inte är något som intervjupersonerna 

gärna pratar öppet om. IP 2 förklarar att arbetslöshet ofta associeras med att man inte har 

några pengar, och att det är därför man undviker att berätta om sin situation. IP 1 förklarar att 

hon anser att arbetet är en del av ens identitet, vilket gör att man måste säga det om någon 

frågar, och uttrycker sig såhär: 

    

”Ja alltså det måste man väll. Alltså det kanske inte är så att man bara ”Hej jag heter .... och jag är arbetslös”. Det 

är inte det första man säger, men om någon frågar så måste man ju svara. Alltså annars om man har ett arbete så 

är det ju en del av ens identitet, men nu har man ju liksom inget jobb och då har man ju liksom inte den 

identiteten. Men ja man säger ju för att man måste”.

Till sist ville vi ta reda på om ungdomarna upplever att folk är förstående när de förklarar att 

de är arbetslösa. De allra flesta av respondenterna svarar att de känner att omgivningen av 
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olika skäl förstår och stöttar dem. Några av dem menar att eftersom situationen ser ut som den 

gör på arbetsmarknaden, förstår de flesta att ungdomarna inte har det så lätt.  Men IP 4 

beskriver en lite annorlunda bild av hur han upplever att människor reagerat på hans situation, 

och beskriver det såhär:

”Inte alltid. Det är olika, det finns ju de som tycker att man är lägre och tänker att han är inget alls liksom. Och 

sen finns det de som tänker att det är inte lätt och så. Det finns ju de som har frågat om man vill åka med 

utomlands, men jag har ju ingen inkomst, så hur ska jag kunna åka utomlands? Sen efter det så har de aldrig 

frågat igen”.

6.3 Hur upplever ungdomarna gemenskapen inom projektet?

Vidare ville vi att de skulle reflektera lite kring hur de upplever projektet Ung i fokus. Vi ville 

få reda på om de tycker att projektet tillför någon slags gemenskap, och om de i så fall 

upplever den gemenskapen som något viktigt. Tanken var att de skulle betona vad den här 

formen av organiserad verksamhet har för betydelse för dem och vilka konsekvenser av 

arbetslösheten som de anser att det här projektet kan ha stävjat.

Vi började med att fråga ungdomarna om varför de tror att det finns ett projekt som inriktar 

sig på endast arbetslösa ungdomar. Flera av ungdomarna betonar att ungdomarna är de som 

har det tuffast på arbetsmarknaden, och därför behövs projekt som det här för att stödja och 

hjälpa dem. IP 1 tror istället att gruppen i första hand finns till för att ungdomarna ska stötta 

och hjälpa varandra. IP 6 reflekterar över en annan aspekt av arbetslösheten där projektet 

fyller en funktion, och säger: 

”Man får ju hjälp här. Man får lite rutin på livet, går upp tidigt på morgonen och gör någonting. Förut som 

arbetslös så visste man inte vilken dag det var, man tappade koll på tiden. Nu har man byggt upp lite av en 

struktur”. 

Vi fortsätter intervjun med att fråga om de tror att många ungdomar har nytta av gruppen. 

Alla ungdomarna svarade att det tror de, och flera nämner även att de har väldigt kul när de 

kommer till projektet. IP 2 tror att många ungdomar kan ha stor nytta av gruppen, och säger 

såhär:
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”Ja det tror jag faktiskt. Speciellt om man inte har andra vänner som är hemma om dagarna som man kan umgås 

med, så får man ju träffa folk här istället. Jag tror det är viktigt att man får komma hemifrån och träffa andra som 

går igenom samma sak”.

Därefter ber vi dem reflektera kring om de själva känner att de har nytta av gruppen. Samtliga 

av ungdomarna svarar ja och flera av dem motiverar med att säga att de har fått flera nya 

vänner inom projektet. IP 6 menar att projektet har bidragit med många viktiga kontakter som 

underlättat för jobbsökandet. Vi var även nyfikna på varför ungdomarna hade blivit en del av 

projektet. Alla svarade att de kommit dit med hänvisning ifrån antingen Socialtjänsten eller 

Arbetsförmedlingen. Eftersom ungdomarna har försörjningsstöd är de tvungna att delta i 

projektet för att få pengar. Men flera av dem menar att det utöver det ekonomiska finns andra 

orsaker till varför de kommer dit. Återigen kommer gemenskapen på tal, och några av 

ungdomarna förklarar att de sociala kontakterna som de fått på projektet är den största 

faktorn, utöver det ekonomiska, som driver dem till att delta i projektet. Nästa fråga handlade 

om ifall ungdomarna upplever att det finns någon gemenskap i gruppen. Alla svarade att det 

finns det, och IP 3 motiverar med att säga att de träffas ganska ofta inom projektet, vilket gör 

att de lär känna varandra ganska bra. Vi utvecklade därefter frågan med att undra ifall

ungdomarna trodde att de övriga deltagarna i projektet upplevde gemenskapen som något 

viktigt. I samband med den här frågan reflekterar flera av ungdomarna över intressanta 

aspekter som rör hur de upplever gemenskapen i gruppen, och IP 2 säger:

”Det är klart det är. Alla är ju här för att de är arbetslösa och det har ju både sina negativa och positiva sidor. 

Därför är det skönt att träffa och prata med personer som går igenom samma sak”.

Även IP 5 reflekterar kring frågan, och säger såhär:

”Jag tycker i alla fall det, för annars skulle vi bara vara ett gäng främlingar som sitter tillsammans, men nu kan vi 

sitta och diskutera med varandra över vår situation. Jag tror att man mår mycket bättre då”.

Nästa fråga handlade om ifall ungdomarna personligen ansåg att gemenskapen i gruppen är 

något viktigt. Även här var ungdomarna eniga om att de tyckte det, och IP 2 fortsätter att 

utvecklade sitt resonemang kring gemenskapens betydelse, och säger:
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”Jag tycker att det är jätte viktigt att man känner att man inte är ensam. Jag umgås nästan med alla som är här nu. 

Det hjälper nog självkänslan en hel del att man inte är ensam, att det är så många som har problem med det. 

Även folk som har utbildning och sådär”.

Vi fortsätter med att fråga ungdomarna om de upplever att det är viktigt att känna andra 

människor som också är arbetslösa, och de flesta av ungdomarna för ett resonemang om att 

det på sätt och vis är viktigt, IP 1 säger:

”Kanske inte just folk som är arbetssökande, men det är ju viktigt att ha liksom socialkontakt med människor 

varje dag. Förutom familjen. Alltså, i vanliga fall så får man ju det på en arbetsplats men nu så får man det här 

istället liksom. Det är viktigt att ha människor omkring sig överhuvudtaget, och om det är arbetslösa eller inte är 

inte så relevant”. 

Även här dyker reflektioner om vikten av att inte känna sig lika ensam om sin situation upp. 

IP 6 vittnar om att det finns fördelar med att umgås med andra arbetslösa och förklarar att 

man kan hjälpas åt och ge varandra feedback och tips. Vi utvecklade frågan genom att be dem 

reflektera över om det skulle kännas lika bra om gruppen inte fanns. Tanken var att vi ville att

de skulle tänka över hur deras situation hade sett ut om de inte hade varit en del av det här 

projektet. Ungdomarna fortsätter att betona hur viktig den sociala kontakten är, och många 

nämner hur de större delen av tiden istället hade suttit själva ifall de inte hade projektet att gå 

till. IP 2 menar att tiden på projektet hjälper hon att fylla ut dagarna som annars kunde bli 

ganska innehållslösa, och IP 8 förklarar att projektet ger honom en anledning till att gå upp på 

morgonen. Sista frågan kring temat handlar om vad ungdomarna anser att projektet tillför. 

Alla nämner positiva saker och pekar på att projektet på något sätt fyller en funktion i deras 

liv. IP 7 förklarar att det främst tillför kunskap och feedback kring praktiska saker i 

arbetssökandet. Hon menar att många kommer dit utan en aning om hur jobbsökandet faktiskt

går till, men att projektet tillför den kunskapen. IP 8 uttrycker sig särskilt positivt i sina 

resonemang kring vad projektet tillför, och säger:

”Man får mycket stöd, man får hjälp med självförtroende. Man kanske kommer in hit och vet inte vad man håller 

på med, så får man hjälp. De är duktiga de som jobbar här. De kan få fram saker hos en själv som man inte hade 

någon aning att man hade”.
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6.4 Hur beskriver ungdomarna sin situation som arbetslös?

I det sista temat behandlar vi frågor om hur ungdomarna beskriver och reflekterar kring sin 

situation som arbetslös. Vi ville ta reda på hur de upplever sin situation, och vilka aspekter av 

arbetslösheten som de personligen påverkas mest av. Vi inleder temat genom att ställa frågor 

kring arbetslöshet i stort, för att sedan ställa mer personliga frågor som bjuder in dem till att 

reflektera kring sig själva. 

Vi börjar med att fråga ungdomarna om varför de tror att så många människor är arbetslösa 

idag. De flesta svaren pekade mot det faktum att arbetsmarknaden ser ut som den gör, och de 

säger att de jobb som faktiskt finns kräver antingen arbetslivserfarenhet eller högre utbildning. 

IP 8 menade specifikt att de är politikerna som bär ansvaret över det stora antalet arbetslösa, 

och säger:

”Kapitalismen, det är så det ska funka, för att man ska få en ekonomi ska gå runt så måste några vara arbetslösa”. 

För att få dem att reflektera mer specifikt över ungdomsarbetslöshet, frågade vi dem ifall de 

trodde att ungdomar blir arbetslösa av samma orsaker som vuxna. IP 1 förklarar att vuxna 

oftast blir arbetslösa på grund av varsling eller nedskärningar, eller för att de missköter sitt 

jobb. Ungdomarnas problem är i första hand att de inte får någon chans att ta sig in på 

arbetsmarknaden, eftersom det inte har den arbetslivserfarenhet som krävs. IP 6 förklarar 

också att det finns ekonomiska skillnader som gör att vuxna och unga har olika förutsättningar

vad gäller arbetslöshet: 

”Många vuxna jobbar och kan planera ett jobbyte, det har inte vi ungdomar råd med”. 

För att rikta in frågorna mer emot ungdomarna själva, ville vi att de skulle berätta om 

orsakerna bakom varför de själva är arbetslösa. De flesta av dem var eniga om att en stor 

bidragande orsak till att de var arbetslösa var deras unga ålder. Några av ungdomarna betonar 

mer att det berodde på att de inte hade vidareutbildat sig, eller att de inte hade rätt kontakter. 

IP 8 förklarade att eftersom han inte är kvalificerad får han inte de jobb han vill ha, och säger 

att: 

”Jag orkar inte jobba på mitt gamla jobb, och jag har heller ingen slutförd gymnasieutbildning. Det är också svårt 

att komma åt jobben, man har ju inget körkort så där försvann hälften av jobben, plus att man inte har någon 
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utbildning. Då får man stå där och söka bland idiotjobben, sådana jobb som ingen söker för att ingen vill ha dem.

De från försörjningsstödenheten vill att man ska söka alla jobb, men man vill verkligen inte söka alla jobb”.

Nästa fråga handlade om ifall de trodde att arbetslösa generellt känner att de har stora

möjligheter till att påverka sin situation. De flesta av ungdomarna menade att man nog har 

möjlighet att påverka, men bara till en viss del. IP 5 berättar att dagens ungdomar inte vet hur 

de ska gå tillväga för att komma åt jobben, eftersom det krävs mer än att bara gå till

arbetsförmedlingen för att kunna få ett jobb. IP 6 betonar vikten av att utbilda sig för att få ett 

jobb och samtidigt försöka skapa sig ett ordentligt kontaktnät. När vi sedan styr in frågan på 

dem själva och frågar om de själva upplever att de har stora möjligheter till att påverka sin 

situation, möter vi en del blandade åsikter. De flesta menar att det finns möjligheter och 

alternativ, men att det ofta är svårt med deras förutsättningar. IP 8 säger: 

”Hade jag haft ett jobb så hade jag kunnat jobba hårt och visa att jag är bra, men eftersom ingen vill ge mig den 

chansen så är det svårt”. 

Efter det frågade vi vad de tror att de personligen skulle kunna göra annorlunda för att öka 

chanserna för att få ett jobb som de skulle trivas med. De flesta nämner vidareutbildning som 

det enklaste alternativet för att öka chanserna. Men IP 4 tror istället att en möjlig lösning 

skulle vara att starta eget eller engagera sig politiskt. Annars ansåg flera av ungdomarna att de 

gjorde vad de kunde i nuläget, men att vissa saker skulle kunna underlätta i jobbsökandet. IP 1 

förklarar att vissa omständigheter gör att hennes chanser att ta sig ut på arbetsmarknaden 

försvåras, och hon uttrycker sig såhär:

”Jag gör allt jag kan just nu. Det var ju som jag sa med körkortet t.ex., det skulle såklart underlätta om jag hade 

körkort. Men samtidigt så har man ju inte så mycket pengar när man är arbetslös, så jag kan ju inte ta det nu 

heller”

Vidare ville vi ta reda på ifall de trodde att ungdomar generellt var mer angelägna om att få ett 

bra jobb, än om att ta vilket jobb som helst. De flesta svarade att de tror att unga i ganska stor 

utsträckning tar vilket jobb som helst, för de är mest intresserade av att få pengar. IP 3 

förklarar att det viktigaste för de flesta är att ta sig in på arbetsmarknaden, och säger:



37

”Det viktigaste är att få in en fot på något företag, och då kan man inte vara så kräsen. Sen när man har jobbat ett 

tag och väl fått ekonomisk trygghet så kan man byta jobb. Jag är ju svetsare men jag behöver inte få just det 

jobbet. Vad som helst tänker jag just nu”.

Men IP 5 har inte riktigt samma inställning och förklarar att om man tar vilket jobb som helst

kan det leda till negativa konsekvenser. Han betonar vikten av att ha ett jobb som man trivs 

med, eftersom ett dåligt jobb kan leda till att man tröttnar och därför blir arbetslös igen.  Även 

IP 1 och IP 8 menar att ett dåligt jobb inte är en långsiktigt bra lösning och IP 8 säger:

”Vantrivs man med sitt jobb så kommer det leda till att man missköter sig och får sparken eller att man får säga 

upp sig”

Eftersom vi var intresserade av vilka planer ungdomarna hade och hur de långsiktigt planerar 

sin tillvaro, frågade vi dem var de tror att de står jobbmässig om ett år. Samtliga gav en

positiv och optimistisk bild av framtiden och förklarade att de har antingen påbörjat någon

utbildning, eller fått ett jobb. Vi följde upp med att fråga hur de tror att deras liv ser ut då, ifall 

deras planer införlivas, i relation till hur det ser ut nu. Alla var övertygade om att deras 

tillvaro skulle förbättras, och de pratar främst att andra ekonomiska förutsättningar skulle 

innebära stor skillnad. IP 6 är tydlig med hur viktig just den biten är, och säger: 

”Mitt liv ser inte så bra ut nu, så förhoppningsvis blir det bättre ekonomiskt. Då kommer jag att ha pengar att fixa 

mitt hem, samtidigt som att jag kommer att kunna roa mig på helgerna. Pengarna jag får nu räcker knappt till 

hyra och mat”

Och även IP 3 avslutar med att betona hur en förbättrad ekonomisk situation gör stor skillnad, 

och säger:

    

”Man har mer pengar och kan hitta på mer saker med vänner och tjejen, och göra mer saker. Kanske köpa mer 

kläder. Har man mer pengar har man större möjligheter till att göra saker. Hur kul är det att bara sitta hemma 

liksom? Det är inte kul. För det andra, om man har pengar så har man också en trygghet. Allt i livet går ju ut på 

att ha pengar så man kan känna sig ekonomiskt säker. Ska man kunna försörja för sin familj så måste man ju ha 

jobb liksom”.
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6.5 Sammanfattning resultat

Överlag upplevde att vi att intervjuerna gav oss en klarare bild av hur ungdomar som befinner 

sig i en situation av arbetslöshet reflekterar kring frågor om identitet och gemenskapsbildning.

Ibland har inte svaren varit direkt kopplade till problematiken vi vill undersöka, men vi tycker 

att mycket av det de säger lämnar utrymme för att analyseras och tolkas med hjälp av våra 

teorier, och kan därigenom användas för att uppnå vårt syfte med studien. Många gånger har 

vi fått helt olika syn på en fråga, men eftersom det inte är en kvantitativ studie upplever vi att 

variationen kan vara positiv i den bemärkelsen att de ger oss ett större perspektiv på ämnet. 

Med frågeställningarna som utgångspunkt så kunde vi utifrån resultatet dra tre viktiga 

slutsatser som senare kommer belysas ytterliggare i analysen.

För det första så har ungdomarna beskrivit projektet som en meningsfull sysselsättning som 

ger dem struktur i livet och kontinuerlig socialkontakt. Flera av dem beskriver att projektet 

har gett dem en bättre tillvaro i relation till hur de hade det innan de startade sitt deltagande.

En annan aspekt som beksrivs är stödet som finns tillgängligt på projektet och att det finns 

dem som upplever ökat självförtroende som konsekvens av det. Vilken betydelse det i 

längden har för ungdomarnas identietsskapande kommer belysas närmare i analysen.

Den andra slutsatsen är att ungdomarna reflekterar mycket kring de negativa ekonomiska 

konsekvenserna som arbetslösheten för med sig. Flera av dem beskriver hur en bättre 

ekonomisk situation skulle innebära stor skillnad i deras liv och skapa andra förutsättningar 

för att leva som vilken ungdom som helst. Av den här anledningen förklarar många av de 

unga att de tar vilket jobb som helst för att först och främst förbättra den ekonomiska 

situation. Vilka konsekvenser det här har för individen och identitetsskapandet kommer även 

det att belysas med hjälp av teorier i analysdelen.

Till sist kom vi även fram till att ungdomarna upplever att det finns en gemenskap på 

projektet som många av dem värdesätter. Familjen och vännerna är viktiga för dem, men även 

de sociala banden som de knutigt på projektet är av stor vikt. De beskriver att det är skönt att 

spendera tid med ungdomar som delar deras situation och har förståelse för vad de går 

igenom. Flera av dem beskriver även att det känns bra att veta att man inte är ensam om sin 

situation och gemenskapen fyller på så sätt en funktion i att den stävjar obekväma känslor 

som arbetslösheten kan medföra.



39

Andra intressanta resultat som kom fram i intervjuerna var skillnaden i hur ungdomarna 

beskrev hur de uppfattar samhällets syn på arbetslösa och hur upplever andra människors 

faktiska bemötande. Det fanns en uppfattning hos flera av ungdomarna om att samhället har 

en negativ syn på arbetslösa med en delvis oförstående inställning till deras situation. Men på 

andra sidan så upplever de att människor omkring dem är stöttande och förstående. Ingen av 

ungdomarna beskriver en situation där de är utsatta för några negativa uppfattningar på

arbetslösheten ifrån människorna omkring dem, utan att den åsikten snarare ligger på ett 

samhälleligt plan utanför deras närmaste omgivning.

För att skapa förståelse för hur ungdomarnas uttalanden kan kopplas till processer och 

gemenskapsbildning, har vi i nästaavsnitt med hjälp av de tidigare nämnda teorierna 

analyserat materialet och besvarat syftet med den här uppgiften. Analysen bygger på hur vi 

själva har tolkat ungdomarnas uttalanden och hur det kan kopplas till teorierna ur ett 

socialpsykologiskt förhållningssätt.
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7. Analys och tolkning

7.1 Projektet som plattform för ungdomarnas identitetsskapande

För att försöka förstå vilken betydelse projektet har för ungdomarna i deras identitetsskapande

process, kommer vi här nedan använda oss av de tidigare beskrivna teorierna för att analysera 

och tolka ungdomarnas uttalanden som presenteras i resultatet.

Anne Hammerström (1996) skriver om hur viktigt arbetet är för att ungdomar ska få en lyckad 

socialisering in i vuxenvärlden. En socialisering som ungdomarna inom projektet Ung i Fokus 

mister eftersom de står utanför den plattform som Hammarström lägger stor betydelse vid. 

Hon skriver att ungdomar som står utanför arbetsmarknaden kan tvingas att välja mer 

negativa referensramar för sin identitet, vilket kan leda till en bestående inverkan på deras 

personlighetsutveckling. Men vi tror att projektet Ung i Fokus kan fungera som ett bra 

komplement för dessa ungdomar, och ha samma socialiserande funktion som Hammarström 

menar att arbetsplatsen har, och på så sätt inverka positivt på ungdomarnas 

identitetsutveckling. Hon skriver att vad som gör arbetsplatsen till en framgångsrik 

socialisationsagent är att det är en plats där ungdomarna kan spegla sitt jag och få bekräftelse 

av sin omgivning. Vi tolkar att vad det i praktiken innebär är att ungdomarna kontinuerligt får 

komma till en plats där de får känna meningsfull gemenskap och samtidigt arbeta med något 

konstruktivt och utvecklande. En av tjejerna säger att det känns ju som att det är något viktigt 

att gå till varje dag när hon reflekterar kring projektet. Och på frågan om vad ungdomarna 

anser att projektet tillför, svarar de kunskap, struktur till livet, och möjligheten att få känna sig 

delaktiga i något viktigt. Vad som blir tydligt i samband med de här beskrivningarna är 

likheten mellan vad Hammarström beskriver som arbetsplatsens funktion i socialiseringen och 

ungdomarnas egna beskrivningar av vad de tycker att projektet tillför till dem. Därför tror vi 

att den referensram som ungdomar behöver för att få en lyckad identitetsutveckling finns på 

Ung i Fokus.

En annan aspekt av arbetslösheten som många av ungdomarna nämner och upplever som ett 

problem är all överflödig tid. En av killarna uttrycker sig målande kring det här och förklarar

vilken betydelse projektet har i bemärkelsen att den ger ungdomarna en plats att ta vägen om 

dagarna, där de också får den stimulans de behöver. Han förklarar att han får lite rutin i 

tillvaron genom att han går upp tidigt på morgonen och gör någonting, och projektet bidrar till 

vad han beskriver som struktur i livet. Förut visste han inte vilken dag det var och han tappade 
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koll på tiden. Att det här problemet finns hos arbetslösa ungdomar styrks även av den 

undersökning som Zygmunt Baumann (1999) skrev om, och som presenterades i bakgrunden. 

Det studien visade var att arbetslösa ungdomar uttryckte att det mest plågsamma med 

arbetslösheten var att hitta medel för att strukturera all den tid som blev över på ett 

meningsfullt, tillfredställande och värdefullt sätt. Eftersom mycket av projektets aktiviteter 

sker i större grupper, har ungdomarna fasta tider att förhålla sig till, vilket medför att 

ungdomarna får lite av en struktur i vardagen som eliminerar mycket av den plågsamma 

tristessen som de annars ställs inför. Vi gör också den kopplingen att den vardagliga 

strukturen är viktig för ungdomarnas identitetsutveckling. Det är inom ramarna för projektet 

som de uttryckligen betonar att de tillägnar sig saker som är meningsfulla och givande. IP 8

beskriver t.ex. hur de som arbetar med projektet har gett honom stöd och hjälp med 

självförtroendet, och även att de har lyckats plocka fram saker hos honom som han inte hade 

någon aning om att han hade. Att han ger uttryck för en sådan utveckling talar mycket för 

vilken betydelse många av ungdomarna ger projektet och hur viktigt det är för många av dem 

att vara delaktiga. Stevens (1998) skriver hur identiteten blir meningsfull i samband med den 

sociala process som det innebär att vara delaktig i aktiviteter tillsammans med andra 

människor. Vår respondents uttalande om att de lyckats plocka fram saker hos honom på 

projektet styrker Stevens resonemang om hur identiteten upplevs och utvecklas i den sociala 

interaktionen med andra människor. Man kan tolka hans uttalande som att han blir medveten 

om sin själv och sin identitet på projektet och att det sker i interaktionen mellan IP 8 och 

personalen som jobbar där.

Hammarström (1996) beskriver även en annan effekt av arbetslösheten, vilken är förlusten av 

det sociala nätverk som arbetsplatsen medför. Något som vi känner igen när vi ber 

ungdomarna beskriva om de tror att det skulle kännas lika bra om projektet inte fanns. IP 5

förklarar att det känns bra att få komma dit och umgås och vara en del av gemenskapen. En 

beskrivning som belyser att Hammarström pekar på något som även dessa ungdomar känner 

av, men att de genom projektet får något som i alla fall liknar arbetsplatsens sociala nätverk. 

Många arbetslösa har inte tillgång till någon liknande plattform, men de här ungdomarna har

nu en plats som förser dem med den sociala kontakt, som vi tror att de behöver, för att 

utveckla sin identitet, och det i en struktur som kan jämföras med den på arbetsplatsen. På så 

sätt får de den meningsfulla kontakt som arbetsplatsen annars förser dem med, och därför blir 

deras identitetsskapande inte lidande i samma utsträckning som den hade blivit annars.

Thunqvist (2006) menar att den intersubjektiva gemenskapen är nödvändig för att 
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ungdomarna ska utveckla sin identitet och utvecklas till självständiga individer och 

samhällsmedborgare, därför är det viktigt att de får tillgång till en plats som kan förse dem 

med det. Den intersubjektiva gemenskapen menar vi uppstår i ungdomarnas dagliga 

interaktioner med varandra och i samband med den gemenskapsbildning som uppstått dem 

emellan. 

Men en aspekt av Hammarströms (1996) koppling mellan en misslyckad socialisering och 

ungdomsarbetslöshet som projektet inte råder bot på, är den ekonomiska faktorn. Hon menar 

att ungdomar utan arbete ofta får svårt att införskaffa de materiella symboler som 

representerar att man är en del av vuxenvärlden. När ungdomarna vi intervjuar reflekterar 

över hur deras liv hade sett annorlunda ut med ett arbete eller i en annan situation, dyker ofta 

den ekonomiska biten upp. IP 6 beskriver att han hade haft en egen lägenhet och IP 1

förklarar att hon i så fall hade kunnat ta körkort. Just lägenhet och körkort är något som vi 

tolkar som vad Hammarström menar med typiska symboler för ett självständigt vuxet liv. 

Projektet förser ungdomarna med en miljö som fungerar kompletterande till arbetsplatsen på 

flera plan, men den kan inte ersätta den viktiga faktor som ekonomsikt självförsörjande 

innebär.

Vår slutsats kring hur projektet påverkar ungdomarnas identitetsskapande är att den fyller 

flera av de viktiga funktionerna som teorierna talar om som avgörande för utvecklandet av 

identiteten. Projektet kan ses som en plattform där viktiga socialiseringsprocesser får 

utrymme att ske och med utgångspunkt i resultatet gör vi den kopplingen att ungdomarna är 

medvetna om det här och värderar aktiviteterna inom ramarna för projektet som meningsfulla. 

7.2 Ung och arbetslös i ett konsumtionssamhälle

Eftersom vi är intresserade av att ta reda på vilka konsekvenser arbetslösheten har för 

ungdomarna och hur det påverkar dem, kommer vi föra samman ungdomarnas reflektioner 

med i huvudsak Baumanns tankar om konsumtionssamhället, och utifrån det försöka förstå 

hur detta kan påverka ungdomarna.

Zygmunt Baumann (1999) förklarar betydelsen av ekonomiska medel med att utgå ifrån hur 

samhället ser ut och har förändrats genom historien. Han skriver att i samband med att vi har 

rört oss ifrån ett produktionssamhälle, in i ett samhälle till större del präglat av konsumtion, 

har också levnadsvillkoren för samhällsmedborgarna förändrats. Stevens (1998) skriver om 
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hur människan är dynamisk och hela tiden formas och omformas i relation till sin omgivning. 

Ett samhälle som skapar ett system där alla människor inte har möjlighet till att vara delaktiga 

på samma villkor, påverkar och formar många människors identiteter efter de premisserna. 

Att vara arbetslös i ett sådant samhällssystem utan att det påverkar ens identitet tror vi därför 

är svårt. En av de intervjuade killarna säger att det är kapitalismens fel att många är arbetslösa 

idag, och förklarar att en viss del av medborgarna måste vara utan arbete för att 

samhällssystemet ska fungera. Vad vi tror att det här vittnar om är att det finns dem som 

upplever sviterna av det som Baumann (1999) kallar för konsumtionssamhället. I ett system 

som kretsar kring förmågan att producera har medborgarna en tydligare funktion i samhället, 

men när att bidra istället handlar om att vara med och konsumera, har inte människor i samma 

utsträckning möjlighet till att vara en del av samhällets gemenskap. Baumann förklarar att det 

som är normativt för dagens samhällsmedborgare är att de uppfyller de sociala skyldigheter 

som det innebär att vara en effektiv konsument av de varor och tjänster som samhället 

erbjuder. Vi anser att flera av ungdomarna nämner saker i deras reflektioner som talar för att

de upplever att bristen på ekonomiska medel är den konsekvens av arbetslösheten som 

påverkar dem mest. På frågan om ungdomarna är angelägna om att få ett bra jobb, eller om de 

kan tänka sig att ta vilket jobb som helst, svarar de allra flesta att eftersom de är mest 

angelägna om att få pengar, tar de vilket jobb som helst. Vi tolkar det som att de är beredda att 

lägga andra aspekter av vad det innebär att ha ett meningsfullt arbete åt sidan, för att i första 

hand fokusera på att stärka sin ekonomiska situation. Hammarström (1996) talar om vikten av 

att få känna meningsfull gemenskap och en aspekt av att känna meningsfull gemenskap i 

samhället tror vi kan vara att man känner att man har de grundläggande ekonomiska 

förutsättningarna för att kunna leva som en ungdom bland alla andra. Detta grundar vi i hur 

Baumann (1999) beskriver att det postmoderna samhället i första hand prioriterar att 

medborgarna har ekonomiska medel nog för att konsumera, snarare än att lägga vikten vid att 

alla har arbete. Hur detta påverkar ungdomarna tycker vi oss se i vissa punkter där de ser sig 

själva som offer i den bemärkelsen att de inte har tillräckligt med ekonomiska medel för att 

påverka sin situation. En av killarna förklarar att om han hade haft körkort, hade han haft 

större möjlighet att få ett jobb. Men eftersom han är arbetslös har han inga pengar, och sitter 

därför fast i en ond cykel. Detta vittnar om ett samhälle som erbjuder ungdomarna en väg ut, 

och ett alternativ, så länge de har den ekonomiska kapaciteten för att göra det.

Baumann (1999) talar även om hur människan strävar efter ordning, och hur vi privilegierar

de beteenden som uppfattas som normativa och gynnar samhället. Att visa upp ett sådant 
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beteende, anser vi, måste innebära att man klarar av att möta de förväntningar som samhället 

har på hur vi ska leva. Det är svårt för en ung människa utan inkomst, och utan trygga 

förutsättningar, att fylla den rollen som konsument i samhället. Konsekvenserna av det här 

tycker vi att en av killarnas uttalande kring det här visar och han förklarar att han hade fått en 

förfrågan om att åka utomlands av sina vänner, men eftersom han inte hade några pengar 

kunde han inte åka med. Efter det hade vännerna aldrig frågat honom igen. Vi kan inte veta

vad hans vänner tänkte angående det här, men vi tycker att det finns utrymme för att spekulera 

kring att de kanske exkluderade sin kompis ifrån aktiviteter, eftersom de vet att han ändå inte 

har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att hänga med. Baumanns sätt att förklara 

hur varje avsteg ifrån det accepterande beteendemönstret anses som onormalt och avvikande, 

kan vara något som kastar ljus över hur hans vänner agerar i det här sammanhanget. Det 

kanske inte första hand ser sitt eget avståndstagande som konstigt, utan istället tar de vår 

respondents avböjelse av erbjudandet som onormalt. Baumann skriver hur samhället tenderar 

att lägga skulden för en individs arbetslöshet hos deras egen oförmåga. Att om de inte lyckats, 

har det att göra med att de inte anstränger sig tillräckligt. Detta lämnar därför utrymme för

vännerna att se situationen som ett ställningstagande. När han tackar nej till resan, kan man 

utifrån Baumanns perspektiv på samhällets skuldbeläggande, se det som om att han inte bryr 

sig om att anstränga sig tillräckligt för att göra resan möjlig. 

Baumann talar om att det inom vissa grupper finns ett förakt emot arbetslösa. Ett uttalande 

som vittnar om att vissa av ungdomarna känner av detta, är i samband med frågan om 

människor i deras omgivning förändrat sin syn på dem sen de blev arbetslösa. Några av 

ungdomarna förklarar att de ibland får känslan av att människor är nedvärderande gentemot

dem. Samtidigt förmedlar de en generellt positiv bild ifrån människor i deras närhet, men att 

känslan finns där, tror vi kan kopplas till Baumanns tankegångar om hur samhällets har 

utvecklats. I samband med det här vill vi återigen framhäva projektets betydelse. De 

ungdomar som förlorar en del av den sociala gemenskapen pga. sin ekonomiska situation, får 

faktiskt möjligheten till en gemenskap på andra villkor genom projektet. Här träffas ungdomar 

som har liknande ekonomiska förutsättningar, vilket vi tror medför att den normativa 

samhällsmedborgaren som Baumann talar om lämnas utanför projektets dörrar. I relation till 

varandra är ingen av projektets deltagare avvikare, vilket leder till att gemenskapen inom 

projektet inte har samma värdegrunder som i samhället i stort.
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Att bristen på pengar är en påtaglig konsekvens av arbetslösheten, och att inte ha samma 

ekonomiska förutsättningar som många andra unga idag, upplever flera av ungdomarna som 

problematiskt. Vi har kommit fram till att detta är ännu en faktor som kan påverka 

ungdomarnas identitetsskapande på ett negativt plan och därmed försvåra ungdomarnas 

socialisering in i vuxenvärlden.

7.3 Arbetslöshetens påverkan på gemenskapsbildningen

En intressant aspekt av arbetslösheten är att den ibland kan föra människor samman. Eftersom 

projektet har sammanfört alla dessa ungdomar kring det faktum att de alla är arbetslösa, vill vi 

undersöka ifall detta har lett till att en gemenskap uppstått och hur det i så fall påverkar 

ungdomarna.

IP 1 förklarar att alla ungdomar som deltar i projektet är där av samma anledning, vilket hon 

tycker är bra, eftersom hon tycker att det är viktigt att träffa människor som går igenom 

samma sak. Det hon syftar på är att alla de andra ungdomarna också är arbetslösa, vilket gör 

att de delar många av de konsekvenser som arbetslösheten medför. Ett exempel på en sådan 

konsekvens kan vara den stigmatiserade upplevelsen som arbetslösheten för med sig. 

Goffman (2001) skriver att människor som delar ett stigma ofta sluter sig samman och bildar 

stigmatiserade grupper. Individerna i den grupp som IP 1 syftar på inom projektet, har inte 

självmant slutit sig samman, men en gemenskap har etablerats genom den dagliga kontakten 

som de har haft med varandra. Alla ungdomarna värderade gemenskapen inom gruppen som

viktig, och vi tror att en del av förklaringen till det är för att det är en grupp där de känner stor 

samhörighet. Goffman beskriver att den stigmatiserade gruppen är den grupp som den 

stigmatiserade individen av naturliga skäl tillhör. Anledningen är att medlemmarna med stor 

sannolikhet måste underkasta sig samma svårigheter och delar den gemensamma upplevelsen 

av att vara stigmatiserad. I beskrivningar som ungdomarna gör av vilka konsekvenser 

arbetslösheten för med sig, återkommer ofta samma resonemang, och de nämner samma 

problematik. Därför drar vi slutsatsen att ungdomarna på de här grunderna drar sig till 

varandra och gärna bildar en gemenskap, eftersom de har de förutsättningar som Goffman 

beskriver som orsaken till varför stigmatiserade grupper bildas.

Gemenskapen inom gruppen är också viktig eftersom samhörighet är en bidragande faktor till 

att positiva känslor uppstår. Alla ungdomar är eniga om att de har stor nytta av gruppen, och 
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IP 5 förklarar att han mår mycket bättre om han får sitta och diskutera sin situation med en 

person som går igenom samma sak. Han lägger värde vid de kontakter han knutigt inom 

projektet och betonar det positiva i att de inte är några främlingar inför varandra längre. Vi 

tolkar att de beskrivningarna som görs kring gruppen kan kopplas samman med Randall 

Collins (2004) definition av vad som krävs för att naturliga interaktionsritualer ska uppstå.

Collins skriver att naturliga interaktionsritualer bygger på ömsesidigt fokus och emotionell 

samklang, vilket kan härledas till det gemensamma utgångsläge som ungdomarna beskriver i 

deras reflektioner. Vi tror att interaktionsritualerna inom gruppen kan beskrivas som roten till

att positiva känslor uppstår, och vi tycker att ungdomarna gör vissa beskrivningar som tyder 

på att interaktionsritualerna inom gruppen kan klassas som lyckade. IP 2 förklarar t.ex. att hon 

umgås med nästan alla i gruppen och tanken på att hon inte är ensam om sin situation hjälper

hennes självkänsla mycket. Collins menar att om en grupp upplever samhörighet, infinner sig 

ofta känslor av självtillit, självförtroende och motivation hos deltagarna, vilket det tydligt gör 

hos IP 2. Den här samhörigheten kan effektivt fungera för att stävja negativa känslor hos 

ungdomarna och vara ett stort stöd under den här känsliga perioden. 

Vi har tidigare tagit upp problematiken med att ungdomarna ofta känner att det är svårt att 

fylla ut dagarna, och en stor del av varför det problemet finns kan kopplas till det faktum att 

det många gånger är svårt att ha ett regelbundet socialt liv, under de timmarna då de flesta är 

på jobbet. IP 2 förklarar att hon tror att projektet är extra viktigt för dem som inte har andra 

vänner som också är hemma om dagarna som de kan umgås med. Därför har projektet en 

funktion i att sammanföra ungdomar under en tid då de annars hade fått vara ensamma. Både 

Rantakeisu (1996) och Hammarström (1996) betonar hur viktig delaktigheten och den dagliga 

sociala kontakten är för arbetslösa ungdomar, och det är egentligen den aspekten som 

framstått som viktigast genom den här undersökningen. IP 1 säger att det är viktigt att ha

socialkontakt med andra människor varje dag. Många av ungdomarna resonerar på det här 

sättet och lägger därför stor betydelse vid gemenskapen som projektet förser dem men. Vi har 

kommit fram till att arbetslösheten har den negativa baksidan att många upplever att de har 

mycket tid över, och eftersom de är själva så mycket kan de ha svårt att hitta ett meningsfullt 

sätt att fördriva tiden på. 
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8. Reflektioner och slutsatser

Vi känner oss nöjda med vad vi har åstadkommit i samband med den här uppsatsen och vi 

tycker att vi har hittat flera intressanta infallsvinklar för att belysa problemet med 

ungdomsarbetslöshet idag. Men vi vill poängtera att resultatet till den här undersökningen 

kommer ifrån en liten grupp ungdomar som är en del av ett projekt i Halmstad, vilket innebär 

att det inte går att använda materialet för att generalisera kring arbetslösa ungdomar överlag.

Men vi känner ändå att vi har hittat flera aspekter som den här gruppen ungdomar beskriver 

och reflekterar särskilt kring, och utifrån det har vi hittat svar på de frågeställningar som vi 

inledningsvis formulerade. För vad vi har kommit fram till är att projektet påverkar 

ungdomarnas identitetsskapande, genom att det erbjuder dem en plattform där flera viktiga 

identitetsskapande processer får utrymme at utvecklas. Vi tycker oss se tydliga likheter mellan 

vilken funktion arbetsplatsen har i socialiseringen hos ungdomar, med hur de här ungdomarna 

själva beskriver projektets betydelse för dem. Projektets konkreta mål är att få dem att komma 

närmare arbetsmarknaden och slussa in dem i arbetslivet, men vi tycker oss även se att

projektet fyller en annan viktig funktion i deras liv, genom att det erbjuda dem en plats att 

utvecklas på. De har en plats med människor som bekräftar dem och engagerar sig för dem, 

en plats som förser dem med meningsfulla aktiviteter och en plats som ger dem en chans att få 

social kontakt med andra människor varje dag.

Vi var även intresserade av att se vilka konsekvenser av arbetslösheten som ungdomarna 

upplevde som jobbigast, och vi tycker att problemet med bristen på pengar var den delen som 

de flesta av ungdomarna resonerade mest kring. Att det var jobbigt att inte ha tillräckligt med 

pengar kunde vi redan innan studien själva räkna ut, men de konsekvenser som följer var vi 

inte lika klara över. Men vi tycker oss ha sett en koppling mellan bristen på pengar och ett de 

ibland känner sig utestängda ifrån vissa sociala sammanhang. Vi upplever att det många 

gånger krävs vissa ekonomiska förutsättningar för att kunna delta i samhället fullt ut. Man ska 

ha råd att konsumera de senaste sakerna, fika med vännerna, gå ut på krogen och delta i 

aktiviteter av olika slag. Alla dessa saker blir lidande om man inte har råd att ta ut svängarna 

något, och vi tror att det i längden också får konsekvenser för personen. Att de får dåligt 

självförtroende och känner sig otillräckliga upplever vi att flera av ungdomarna vittnar om i 

intervjuerna. Även en sådan sak som att de inte kan resa iväg med sina vänner, eller för den 

delen införskaffa sig många av de materiella ting som representerar att man tagit steget ut ur 

barndomen är aspekter som ungdomarna inom projektet har svårt med. Vi anser att några av 
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de tydligaste tecken på att man har lämnat barndomen bakom sig är att man skaffar körkort, 

egen lägenhet och till stor del kan fungera självförsörjande, något som kräver tillräckligt med 

ekonomiska medel. Om ungdomarna inom projektet inte får möjlighet att ta de här viktiga 

stegen, tror vi att identitetsskapande processen som sker i skarven mellan barndom och 

vuxenliv fördröjs eller kanske inte lyckas alls.

Tillsist har vi även valt att fokusera på gemenskapens betydelse för ungdomarna och huruvida 

arbetslösheten kan fungera som ett gemenskapsbildande element. Vad vi kom fram till var att 

de flesta upplevde att det fanns gemenskap inom projektet och att många av dem beskrev det 

som betydelsefullt av flera anledningar. Främst kom det fram att arbetslösheten ofta medför 

att man inte får den vardagliga sociala kontakten som annars blir naturlig på arbetsplatsen.

Många beskrev alternativet till att spendera dagarna på projektet med att spendera dagarna 

själva och det nämndes alltid i en negativ bemärkelse. Vi tycker det här är intressant eftersom 

vi innan den här undersökningen startade, många gånger tänkt att det inte går någon nöd på 

ungdomarna som sitter hemma och är arbetslösa idag, eftersom det finns så många alternativa 

tidsfördriv i form av internet, dataspel eller tv-spel. Även ifrån medias håll har vi hört 

resonemang om att ungdomarna inte vill söka jobb eftersom de hellre spenderar tiden framför 

tv:n eller datorn. På ytan kan det säkert upplevas som hur bekvämt som helst att underhålla 

sig själv och samtidigt få bidrag ifrån staten. Men vi tror att vi har lyckats skrapa på ytan av 

den bilden och funnit något annat än en helnöjd ensamvarg. Ingen av de vi intervjuat har 

uttryckt någon som helst tillfredställelse i att sitta hemma och fördriva tiden, utan att det är 

något man gör om det inte finns alternativ. Vi tror att även ungdomarna behöver känna att det 

finns något meningsfullt värde i det de gör, vilket de förmodligen har svårt att uppnå hemma 

på egen hand. Hammarström (1996) förklarar att de som kan använda tiden då de inte arbetar 

till att göra vad de själva helst vill, upplever arbetslösheten som positiv. I praktiken tänker vi 

oss att detta inkluderar att man har socialkontakt med människor genom någon annan aktivitet 

utanför arbetslivet som också är ett konstruktivt och meningsfullt sätt att spendera tiden på. 

”No man is an island”, som John Donne (1624) sa.
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11. Bilagor

Bilaga 1 - Intervjuguide

Hur länge har du varit arbetssökande?

Vad har du för utbildning?

Vad har du för arbetserfarenheter?

Hur ser ungdomarna på sig själva, utifrån det faktum att de är arbetslösa?

Om du skulle beskriva en typisk arbetslös person, hur skulle det låta? 

Hur ser du på dig själv i relation till den bilden?  

Hur skulle du beskriva dig själv?

Tror du att arbetslöshet har stor inverkan på hur människor ser på dem själva? 

Tror du att arbetslösheten påverkar hur du ser på dig själv? 

Tror du att självförtroendet påverkas av att man är arbetslös?

Har ditt självförtroende förändrats sen du blev arbetslös?

Om du skulle beskriva en typisk arbetande person, hur skulle det låta?

Tror du att du hade varit annorlunda som person om du hade haft ett arbete?

Hur upplever ungdomarna att andra människor betraktar dem, utifrån det faktum att 

de är arbetslösa?

Hur tror du att allmänhetens syn på arbetslöshet ser ut?

Tycker du att den bilden av arbetslöshet stämmer överens med verkligheten? 

När man själv är arbetslös, tror du då att det är viktigt vad allmänheten tycker om 

arbetslöshet? 

Tror du att människor i din omgivning ser på dig annorlunda nu när du är arbetssökande, 

tillskillnad ifrån innan? 

Tror du att den bilden påverkas av det faktum att du inte har något arbete? 

Om du skulle beskriva hur du tror att folk du träffar ser på dig som person, hur skulle det låta?

Hur tror du att din familj och dina vänner ser på arbetslöshet? 

Upplever du att deras syn på dig förändrats sen du började söka jobb? 

Hur viktigt anser du att det är vad familjen och vännerna tycker?

Tror du att folk som är arbetssökande talar öppet om det är det? 

Talar du öppet om att du är arbetssökande?
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Upplever du att folk är förstående om du förklarar att du är arbetssökande?

Hur upplever ungdomarna gemenskapen inom ungdomsarbetslöshetsgruppen?

Varför tror du att det finns en grupp för endast arbetssökande ungdomar?

Tror du att många ungdomar har nytta av gruppen? 

Har du nytta av gruppen?

Vad var anledning till att du blev en del av ungdomsarbetslöshetsgruppen?

Förutom den givna ekonomiska delen, finns det andra anledningar till att du är med i 

gruppen?   

Finns det gemenskap i gruppen? 

Tror du att många upplever att gemenskapen i en sådan grupp är något viktig? 

Upplever du gemenskap är viktig?

Är det viktigt att känna andra människor som också är arbetssökande?

Tror du att det skulle kännas lika bra om gruppen inte fanns? 

Om gruppen tillför något till människor, vad tror du att det skulle vara i så fall? 

Hur förklarar ungdomarna sin situation som arbetslös? 

Varför tror du att så många människor är arbetslösa idag?

Tror du att ungdomar blir arbetslösa av samma orsaker som vuxna? 

Vilka orsaker skulle du säga ligger bakom att du själv är arbetslös?

Tror du att arbetslösa känner att de har stora möjligheter till att påverka sin situation? 

Upplever du att du har stora möjligheter att påverka din situation? 

Hur tror du att du skulle kunna göra annorlunda för att öka chanserna till att få ett jobb som du 

trivs med?

Tror du att många är angelägna om att få ett bra jobb, eller tror du att de flesta tar vilket jobb 

som helst?

Är du angelägen om att få ett jobb du trivs med, eller är det andra saker som är viktigare? 

Var tror du att du står jobb mässigt om ett år?

Vilka skillnader ser du i ditt liv då och tillskillnad på hur du lever nu?


