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Förord 
I denna rapport presenteras utvärderingsresultatet av ”Ungdomsjobb”, ett projekt 

av Socialtjänstens Arbetsmarknadsgrupp i orten Mölnlycke, närmare bestämt i 

Härryda Kommun.  

 

Projektet har fått stöd och hjälp från flera personer, bland annat intervjupersoner 

och informanter som på ett tillmötesgående sätt har berättat om sina erfarenheter 

och bidragit med synpunkter. Jenny Hennecke, som initierade studien, och 

Valentina Vokshi vid Socialtjänstens Arbetsmarknadsgrupp har bidragit med 

förhandsinformation och tips på kontakter. Initiativtagarna, som arbetar i nära 

relation med ungdomarna har också bidragit med åtskilliga tankar och idéer till 

studien. 

 

Jag vill rikta ett tack till alla! 

Högskolan i Halmstad  

 

Maja Sucur 
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Abstrakt 

Studien har gjorts på uppdrag av kommunaldelen Härryda utanför Göteborg och 

är baserad på kvalitativa intervjuer med 9 stycken intervjupersoner. 

Intervjupersonerna är utvalda efter kriterierna killar och tjejer i åldersgruppen 18- 

20 år och sysselsättningskategorierna studerande, arbetssökande eller arbetsförda. 

Mitt syfte är att utvärdera huruvida satsningen ”Ungdomsjobb” har uppnått syftet 

med det engagemang och arbete som lagts ned på ovannämnda ungdomar. Som en 

sociologisk studie med inriktning på avvikelsesociologi (Becker 2006) utvärderas 

projektet ur ett jämlikhetsperspektiv genom att belysa ungdomars uttalanden om 

social exkludering. Resultatet visar att det finns skillnader i intervjupersonernas 

uttryck kring den sociala exkluderingsproblematiken. Resultatet tillämpas 

tillsammans med de utvalda teorierna för att försöka förstå ungdomarnas tankar, 

attityder och känslor kring ungdomsjobb. Teorier om anomi, självidentitet, 

symbolisk interaktion, jämlikhet och avvikelse kommer att användas. Slutsatser 

jag har kunnat dra av mitt material är att vi har ett stort behov av ungdomsjobb. 

Det talas om ungdomsjobb som en del av ungdomarnas nuvarande sociala 

delaktighet och därmed inkludering i samhället. Detta är framträdande hos 

samtliga intervjupersoner. En markant skillnad mellan ungdomarnas uttalanden 

märks i hur man väljer att hantera svårigheter på arbetsplatsen. Vissa väljer att 

konfrontera problemet och andra väljer att undvika det. Dessutom finns skillnader 

i hur man respekterar personalen inom skolan jämfört med arbetsplatsen. 

 

Nyckelord: social exkludering (NE 1), utanförskap, avvikelse, självidentitet, 

jämlikhet.   
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Abstract  

The study was commissioned by the district in Härryda municipality outside 

Gothenburg and is based on qualitative interviews with 9 interviewees. The 

interviewees are selected by criteria’s guys and girls in the age group between the 

age of 18-20 years that have something to do such as achieving school studies, in 

search of work or other occupation. My aim is to evaluate if the investment 

“Youth of work” have achieved the purpose with the engagement and work that 

has been focused on the above- mentioned adolescence. As a sociological study 

with direction of divergence sociology (Becker 2006) evaluates the project out of 

a equality perspective through illustration of adolescent peoples statements out of 

the beginning of complex of problems into social exclusion. The results show that 

there are differences in the interviewee’s statements about the social exclusion 

complex of problems. The results will be applied together with the chosen theories 

in order to try to understand their thoughts, attitudes and feelings towards “Youth 

of work”. The theories anomie, self identity, symbolic interaction, equality and 

divergence will be applied. Conclusion I have drawn of my material is that we 

have a huge need of youth of work. The youth of work is spoken as a part of the 

adolescence peoples social participation and therefore their inclusion to the 

society.  This is prominent at all of my interviewees. A marked difference 

between adolescence people’s statements is how you chose to deal with the 

difficulties that are spotted on the workplace. Some chose to confront the problem 

and others chose to avoid it. Furthermore there is a difference between the 

respects of personal at the school place in comparison with the workplace.  

 

Keywords: Social exclusion (NE 1), isolation, divergence, self identity, equality. 
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1. Inledning 

Året var 1995 när jag tillsammans med min familj flyttade till Halmstad, 

närmare bestämt till bostadsområdet Andersberg. Detta var inte självvalt 

utan vi blev tilldelade denna bostad av HFAB, trots vetskapen om andra 

lediga lägenhetsområden. Vi hade bott kvar där, om det inte hade varit för 

att mina syskon tillsammans med kompisar fann nöjet i att skruva bort 

muttrar på bildäck. Eftersom mina föräldrar ville förhindra att mina syskon 

skulle hamna i fel umgängeskretsar vid så ung ålder, flyttade vi därifrån. 

Jag har därför full förståelse för människor som står utanför samhället utan 

att veta hur eller varför. Jag blev vidare intresserad av sociologi för att min 

ambition är att göra något åt sociala problem som omfattar en 

exkluderingsproblematik i form av fattigdom, rasism, och andra former av 

diskriminering.  

1.2 En uppdragsstudie  

Föreliggande studie utförs på uppdrag av kommundelen Mölnlyckes i Härryda 

Kommun utanför Göteborg. Där utfördes en granskning och utvärdering av 

ungdomsverksamheten Ungdomsjobb för att undersöka huruvida satsningen har 

bidragit till önskat reslutat (se bilaga 1). Socialtjänstens Arbetsmarknadsgrupp 

jobbar för att minska arbetslösheten i Härryda kommun (webb1). För att kunna 

genomföra studien valde jag ut 9 stycken ungdomar med tjejer och killar i 

åldrarna 18- 20 år under perioden för 2008- 2010, med motiveringen att jag ville 

granska ungdomsjobbets effekt över en längre tidsperiod, det vill säga över en två 

års period. För att få en fördjupad förståelse kring verksamheten, behövde jag 

dessutom intervjua vuxenresurser, även kallade initiativtagare som samarbetar 

med och samverkar i nära relation med ungdomarna. Även om deras information 

har gett mig en mycket bredare insyn i verksamheten, kommer den dock inte att 

redovisas på grund av uppsatsen syfte och omfång. Ytterligare kontakt har 

etablerats med säkerhetschefen angående statstik av kostnader för skadegörelser i 

syfte att undersöka huruvida kostnaderna har ökat eller minskat i takt med 

ungdomsverksamhetens start.  
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Utvärderingens förankringar kring projektets resultat kommer att uppvisas till 

kommunpolitikerna i Härryda Kommun och tillämpas i syfte att vidareutveckla 

verksamheten ungdomsjobb, då Karlsson menar att utvärderingen, i den mån det 

går, bör användas för att kunna påverka samhället på mer än bara en abstraktnivå 

(1999:16). 

1.3 Problemformulering och syfte  

Vilka faktorer är avgörande för att ungdomar inte ska begå brottsliga 

handlingar? Orsakerna till brottsligheten i samhället och till att vissa människor 

blir kriminella medan de flesta inte blir det, kan enligt mig förklaras utifrån 

aspekter som berör makrostrukturella och mikrostrukturella samhällsnivåer. Som 

följd av detta måste också brottsförebyggande arbete bedrivas på samtliga nivåer i 

samverkan med myndighetsutövandet (Sarnecki, 2003). Även om studien främst 

har ett mikroperspektiv innebär det inte att jag helt kommer att ta avstånd från 

makroperspektivet. I syfte att granska ungdomars upplevelse av projektet 

ungdomsjobb ur ett sociologiskt perspektiv, strävar jag efter att belysa deras 

uttrycksätt och applicera dem i en större samhällskontext.  Jag försöker skapa en 

förståelse för hur respondenterna ser på ungdomsverksamheten genom att 

dokumenterar deras deltagande i ungdomsjobb i denna utvärdering. På vilket sätt 

inbegriper projektet sociala exkluderings- och inkluderingsproblematiken (Tilly 

2000)?  Vad händer om vissa människor inte får ta del av samhörigheten i 

samhället och därmed står utanför (Becker 2003)?  Föreliggande studie försöker 

besvara dessa frågor.    

1. 4 Frågeställning  

I samband med att jag blev tilldelad uppdraget av socialtjänsten, påbörjade jag 

empiriska forskningsuppgifter.  Forskningsöversikten hängde därför inte fritt i 

förhållande till analysen och vice versa. Forskningsmaterial samlades in under 

läsningen av tidigare forskning. Problemformuleringen utformades som en 

huvudfråga som utgrenades i två mindre frågor:  

 

Hur kan ungdomsjobb bidra till en känsla av minskat utanförskap bland 

ungdomar som deltar i ungdomsjobb? 

 

Hur kan de ungdomars berättelser uppfattas inom ramarna för utanförskap? 
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1.5 Disposition  

I ett inledande avsnitt vi nu befinner oss i, belyser jag bakgrunden till studien, för 

att kartlägger hur ungdomsverksamheten utvecklades från idé till verksamhet. 

Vidare presenteras uppdraget utfört på Socialtjänstens beställning. Slutligen 

presenteras studiens syfte och frågeställningar.  

 

Bakgrundskapitlet avser att förmedla en djupare förståelse för studieobjektet. Jag 

presenterar lagstiftning och andra styrdokument som reglerar arbetet för 

ungdomar och ungdomsverksamhet för att belysa Socialtjänstens arbete för 

ungdomar. Fördjupningen sker i redogörelsen för tidigare forskning som knyter an 

viktiga aspekter som behövs för ungdomarnas välmående och framgångsrika 

resultat.  

 

För att kunna skapa en förståelse för ungdomars olika förutsättningar i form av 

levnadsvillkor på individnivå, redogör jag i teorin för grundproblematiken social 

exkludering och inkludering genom ett urval av teorier. Genom urvalet av teorier 

lyfts empirin ur mer än en dimension för att belysa de faktorer som lett till 

utanförskap hos ungdomar. Därför diskuterar jag också teorierna lämplighet 

genom en kritisk granskning av mitt egna urval.  

 

Metodkapitlet omfattar studiens tillvägagångssätt inom ramarna för hur en 

utvärdering utförs. Genom det interaktionistiska perspektivet ska jag försöka 

granska hur ungdomarna har influerats av ungdomsjobb. För att kunna genomföra 

detta kommer aspekter som identitet beröras i syfte att belysa hur ungdomsjobb 

har påverkat deras personlighet och attityd gentemot samhället. Utvärdering 

innefattar aspekter som bland annat innehåller och styr uppdragets kriterier, 

insamling av material samt omfång. Kapitlet syftar till att belysa 

utvärderingsprocessen i relation till den kvalitativa ansatsen.  
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Empirin presenteras för att jag ska närma mig frågeställningarnas svar, varpå 

resultatet speglar en analys stödd av teorietisk kunskap. Kapitlet ska främst ge en 

bild av ungdomarnas ställningstagande och deras emotioner.  

Detta kapitel kan förmedla höjda ögonbryn och på samma gång upplysa läsaren 

om ungdomars levnadssituation.  

 

”Friskt vågat hälften vunnet”, skulle kunna uttrycka analyskapitlets mening. Jag 

ger mig hän från empirin genom att lyfta fram saker som ungdomarna snuddat vid 

men som jag anser vara punkter som bör arbetas vidare med. För att kunna 

genomföra detta delade jag upp analysen i olika teman som intervjupersonerna 

rörde sig i, men med egna, och ibland inte så självklara infallsvinklar på 

problematiken. Med anledning av det var målet att gå på djupet med deras utsagor 

men också problematisera samhällsystemet i som intervjupersonerna lever i.  

 

Slutet gott, allting gott. Här tar gransknings diskussion vid och direkta svar 

förmedlas. Vidare ges förslag på fortsatt forskning, och det blir sista meningen 

och målet med granskningen och utvärderingen av ungdomsjobb.  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel fördjupar jag mig i ungdomsjobb som projekt genom att redogöra 

för projektets början och utveckling framåt, belyser jag den process som skett från 

idé till produkt. Jag presenterar lagstiftningen som ligger till grund för 

socialtjänstens syn på människan, vilket åsyftar till att främja människors 

livsvillkor i samhället. Poängen med att presentera lagstiftningen blir att klargöra 

inom vilka ramar som socialtjänsten står och arbetar för. Socialtjänstens arbete 

blir till värde för ungdomarna eftersom socialtjänstens arbete är en del av 

ungdomens utveckling framåt. För att belysa projektets inverkan på ungdomen 

förankras socialtjänstens arbete med tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en 

kort sammanfattning.  

 

Det talas om brottslighetens orsaker som en del av omgivningens påvekan på 

individen. Forskningen belyser levnadsförhållanden som en orsak till att 

tonåringar begår brottsliga handlingar i vuxen ålder, eftersom hemförhållanden 

och ekonomiska aspekter präglar ungdomars förhållningssätt till vuxenlivet 

(Nilsson & Estrada 2009: 28). Ytterligare orsaker till ojämlika villkor omfattar 

också miljön som man bor i, det vill säga bostadsområden som klassas som 

”utanförskapsområden”, med lokala utvecklingsavtal (LUA)- områden (se bilaga 

5), har i högre grad större antal anmälda brott än övriga inkluderade områden 

(Petersson, 2011). Eftersom människors psykosociala hälsa påverkas i sämre 

riktning av att bo i dessa bostadsområden, finns också markanta skillnader mellan 

rika och fattiga, arbetsförda och arbetslösa, sjukskrivna och friska inom Sveriges 

jämförelsevis inkluderade och exkluderade bostadsmiljöer (Petersson, 2008: 13). 

Här inriktar sig studien på individnivån, som handlar i mitt fall om 

intervjupersonernas tankar, känslor och attityder till ungdomsjobb. Förhållandevis 

utgår jag inte från att ungdomarna bekräftar sitt utanförskap, utan låter det 

empiriska materialet tala genom tidigare forskning och teorier. Genom mitt 

empiriska material ska jag ställa fram tolkningsalternativ för hur ungdomarna 

reflekterar över sig själva i relation till samhället. Det är frågor som dessa som 

ligger till grund för socialtjänstens satsningar för personer i tonåren som tenderar 

till att stå utanför samhället. Just ”ungdomsjobb” är en av de insatser som görs för 

att ge ungdomar en möjlighet till att etablera sig på arbetsmarknaden och därmed 

till att inkluderas i samhället.  
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2.1 I ”landet Rätt” 

Landet Rätt heter Sverige. I Jämlikheten som försvann skriven av Fölster (2003:1) 

lyfter författaren fram provocerande påståenden om det rättvisa landet Sverige, 

som omfattar allt annat än just det. I landet Rätt är inkomsterna mellan män och 

kvinnor mer ojämnt fördelade nu än på 1960- talet. I landet Rätt ökar 

inkomstklyftorna dessutom snabbare än i de flesta andra länder. I landet Rätt är 

förmögenheter enligt officiell statstik mer ojämnt fördelade än i USA. I landet 

Rätt har invandrare haft svårare att få jobb än i flera andra rika länder.  Flera 

sociologer, bland annat Alain Touraine (2003), har studerat konsekvenser av 

välfärdssamhällets försvagning och hur denna påverkar sociala gruppers 

förhållande till varandra, på vilka villkor människor inkluderas i och exkluderas ur 

bestämda gemenskaper (Stenberg 2011).  

 

Jag ansluter mig till ovannämnda påståendet om samhällets ojämlika 

levnadsförhållanden där man bland annat finner ett samband mellan fattigdom och 

brottslighet (Sarnecki 2003). Jag tar avstånd från att vi lever i ett jämlikt samhälle, 

och vill främst belysa de ojämlika villkor som vi lever utefter och dess 

konsekvenser (Tilly 2000). Med motiveringen att människor i enlighet med det 

jämlika samhället uppfattar att de är en del av samhällets utveckling och har 

möjlighet att utvecklas, och det innebär att individer från skilda sociala 

tillhörigheter kan identifiera sig med varandra och därmed kan de känna att de 

ingår i ett vidare socialt sammanhang (Wilkinson & Picket 2010).  

 

Med detta som utgångspunkt kommer jag att ta hänsyn till förbyggande återgärder 

som syftar till att bekämpa och förhindra brott, i den mån brott begås på grund av 

ojämlikhet (Wilkinsson & Picket 2010). Med anledning av det ansluter jag mig till 

teoretikern Tillys (2000) beskrivning av Beständiga ojämlikhet för att lyfta fram 

och fördjupa mig i min granskning av samhällets ojämlika konsekvenser på 

individnivå.   
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2.2 Beslut om handlingsplan mot minskad skadegörelse  

Kommunstyrelsen i Härryda kommun beslutade 2008-02-04 att förvaltningen 

enligt § 32 ska utarbeta en handlingsplan mot inbrott och skadegörelse enligt 

intentionerna i en skrivelse som tidigare hade upprättats inom sektorn för 

socialtjänsten 2008-01-16 (se bilaga 2). Eftersom det under hösten 2007 förekom 

ökad skadegörelse, inbrott och inbrottsförsök främst i stadsdelen Mölnlycke, 

utformades uppdraget i syfte att minska skadegörelser inom kommunen.  Eftersom 

skadekostnader bedömdes vara 1. 811 134 kronor under år 2007, ansåg politikerna 

att förbyggande återgärder behövde förstärkas genom socialtjänstens arbete 

(Härryda kommun, Säkerhetsfunktionen). I handlingsplanen ska återgärder med 

en bred ansats på både kort och lång sikt utarbetas för att motverka 

ungdomsskadegörelse (se bilaga 2). Med hjälp av kartläggningen har man kunnat 

identifiera de ungdomar som bedriver skadegörelseverksamhet inom kommunen, 

vilket stöd som pågår och vad som behöver göras (se bilaga 1).  

 

Enligt Socialtjänstlagen 1kap 1§ ska samhällets socialtjänst på demokratins och 

solidaritetens grund främja människors ekonomiska och social trygghet, jämlikhet 

i levnadsvillkor samt aktivt deltagande i samhällslivet (SoL). I enlighet med 

Arbetsmarknadsgruppen på Socialtjänsten, omfattar projektet ungdomsjobb ett 

försök till att hjälpa ungdomar till ett bättre liv utifrån jämlikare villkor (Sigeskog 

2011). Eftersom det finns tidigare studier (Jarl, Holmberg & Öberg 2008) som 

påvisar att projekt i denna form är förhållandevis svåra att driva igenom, det vill 

säga om inte uppföljning och starka vuxenresurser finns till hands, strävar jag 

efter att kritiskt granska verksamheten för att skapa en rättvisare bild av 

verkligheten. 

2.3 Förebyggande återgärder mot skadegörelse  

Kartläggningen av situationen omfattade en handlingsplan i syfte att minska 

skadegörelser inom kommunen (se bilaga 2). Förslag till handlingsplan var att 

bygga upp en verksamhet som aktiverar ungdomar i form av arbete efter skoltid. 

Dessutom innefattade förslaget att utöka feriearbeten samt andra program från 

fritidsverksamheter under sommarlovet, i syfte att sysselsätta dessa rastlösa 

ungdomar.  
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Handlingsplanen verkställdes genom socialtjänstens arbetsmarknadsgrupp 

tillsammans med en fritidsledare i form av ett projekt ”Ungdomsjobb”. Genom 

samverkan med ett fotbollslag som leds av fritidsledaren (Fritid), har en 

närliggande idrottsplan etablerats i syfte att locka fler unga killar till 

idrottsaktiviteter och samtidigt erbjuda dem en plats i projektet Ungdomsjobb. 

Utöver samarbetet med socialtjänstens arbetsmarknadsgrupp involveras också 

parter så som Invid- och familjeomsorgen (IFO) och Skola i syfte att förstärka 

kommunens skyddsnät för ungdomar.  

2.4 Ungdomsjobbets start 2008 

Ungdomsjobb var från början en satsning för ungdomar som förklarades vara 

inom riskzonen för kriminallitet. Men denna verksamhetsidé har utvecklats till att 

fler ungdomar får chansen att delta som inte tillhör kategorin ”riskzon för 

kriminalitet” (se bilaga 3). Tanken med ungdomsjobbet var att ge en möjlighet till 

att få en bra introduktion till vuxen- och arbetslivet, en attraktiv sysselsättning på 

fritiden samt en möjlighet att tjäna extrapengar.  

 

Ungdomsjobb erbjuds till ungdomar i åldern 15-20 år som anses ha tillräckligt 

goda skäl för att medverka i ungdomsjobb. Som särskilda skäl räknas bland annat 

faktorer som göra att ungdomen riskerar att hamna i utanförskap. Kriterierna 

utvecklades till ytterligare två punkter 1) Ungdomen uppvisar ett normbrytande 

beteende och upplever socialt utanförskap, 2) Ungdomen har svårt att integrera sig 

i Sverige (se bilaga 3). Eftersom att ungdomarna är mellan 15- 20 år innebär detta 

att jobbet inte fick bli ett alternativ för skolundervisning och därför erbjöds och 

erbjuds fortfarande jobbet till ungdomar som går i skolan. Arbetstiderna är 

anpassade efter skoltid, det vill säga ungdomarna arbetar kvällar/helger och lov 

där antal arbetstimmar varierar från 6 timmar i veckan under terminens gång och 

upp till 30 timmar i veckan under lov. För att få ta del av ungdomsjobb fylls 

ansökan i av ungdomen tillsammans med initiativtagaren, som kan vara kurator, 

ungdomsarbetare, fritidsledare eller handläggare på socialtjänsten (se bilaga 3). 

Personalens uppgift omfattar kontinuerlig kontakt med arbetsgivare och ungdom, 

där båda parter ska känna sig tillfreds med varandras insatser på jobbet (se bilaga 

3).  
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Tidigare nämndes skadekostnader för 2007 (1 811 134 kr), jämförelsevis för 

kostnader under år 2008 med 1.347 289 kr, det vill säga skadekostnaderna  sjönk 

för kommunen i samband med att verksamheten startades upp (Svensson 2011).  

2.5 Ungdomsjobb efter förändring 2009–2010 

Tidigare skedde bedömningen av ungdomarnas behörighet genom socialtjänstens 

handläggare, men har nu kommit till att utvecklas till ett beslutstagande under 

konsensus i form av en PRIO- grupp, så kallad prioriteringsgrupp (se bilaga 3:2). 

Prio- gruppen fungera som ett nätverk utåt, med representanter från skola, fritid 

och socialtjänsten som gemensamt bedömer och beslutar om ungdomens situation 

och behov av sysselsättning (se bilaga 3).  Ansvarsfördelningen kring ungdomen 

fördelades också, eftersom socialtjänstens handläggare fick i uppgift att 

kontinuerligt kontakta arbetsgivaren samt initiativtagaren. Detta medförde en 

annan byråkrati och ordning bakom ungdomsjobb som innebär en fördröjning av 

beslutsfattningsprocessen för ungdomsjobbsansökan. Detta är också något som jag 

kommer ta hänsyn till i intervjupersonernas berättelser kring ungdomsjobb, 

eftersom ungdomsjobb leddes under andra förutsättningar i början av projektet 

och har förhållandevis förändrats under tidsperioden för 2008–2010. 

Förändringarna för 2009 har medfört att mindre jobbansökningar har drivits 

igenom för denna period, en bidragande orsak kan vara att byråkratin kring en 

ansökan tog avsevärt mindre eftersom i jämförelse med 2009.  Kostnaderna för 

skadegörelser hade under år 2009 ökat 2. 783 976 kr. Men sjönk under år 2010 till 

1. 173 898 kr i takt med att fler jobbansökningar gav jobb till fler. Ytterligare 

förändringar som blivit en del av processen inom Ungdomsverksamheten 

ungdomsjobb är att ungdomarna har fått utökade veckor efter första 

ungdomsjobbet, det vill säga ungdomar som bedöms vara i behov av 

ungdomsjobb har fått arbeta flera veckor samt blivit erbjudna flertal tillfällen för 

medverkan i ungdomsjobb. Det är dessa ungdomar som varit arbetsförda sedan 

start år 2008 till och med 2010 som jag ska intervjua.  
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2.6 Tidigare forskning  

I tidigare forskning kommer jag att titta på undersökningar kring brottslighetens 

orsaker, för att kartlägga det behov av resurser, både vuxenresurser och 

ekonomiska resurser som behövs för att hjälpa ungdomen ur den befinnande 

exkluderingssituationen (Nilsson & Estrada 2009). Vidare belyser jag tidigare 

forskning kring bostadsområdenas påverkan på brottsutvecklingen (Sarnecki, 

2003: 52; Pettersson 2008).  

 

I rapporten Kriminalitet och livschanser (2009) av Nilsson och Estrada menar 

författarna att ungdomsbrottslighet anses vara ett vanligt och förekommande 

fenomen. Rapporten styrker uppfattning om att ungdomsbrottslighet betraktas som 

ett vanligt förekommande fenomen främst bland pojkar. Fler pojkar begår brott i 

vuxenålder också med 40 procent mot flickors 10 procent. Studiens hypotes om 

att lagföringarna innebär ett övergångsstadium till vuxenlivet (Nilsson & Estrada 

2009:3).  Fokus för denna studie har i första hand legat på frågan om hur livet har 

utvecklats för de unga som slutade begå brott efter tonåren respektive de som 

fortsatte med det. Huvudresultatet visade att de individer som begått brott både 

som unga och vuxna hade påtagligt sämre uppväxtförhållande och dessutom en 

påtagligt sämre välfärdssituation i medelåldern (Nilsson & Estrada 2009: 31). 

Majoriteten kvinnor som registrerades för brott både som unga och vuxna beskrivs 

som socialt exkluderade eftersom en stor andel av dem saknar arbete och har 

fortfarande försörjningsproblem (Nilsson & Estrada 2009: 31). I jämförelse med 

männen i motsvarande grupp, har majoriteten män en förankring till 

arbetsmarknaden och dessutom en fast familjerelation, det vill säga betydligt 

bättre levnadsvillkor i vuxen ålder i jämförelse med kvinnor (Ibid. 32). 

2.7 Konsekvenserna av ojämlika uppväxtvillkor 

Rapporten visar att det råder ett samband mellan kriminalitet och livschanser inom 

ramarna för uppväxtvillkor, brottslighet och levnadsförhållanden som följer en 

ända upp i vuxenålder (Nilsson & Estrada, 2009). Förutsättningarna för ett 

välmående liv innebär att man redan som barn har ett ekonomiskt välstånd 

eftersom det finns ett tydligt samband mellan föräldrars nuvarande och deras 

barns framtida position.  
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Rapporten konstaterar att de brottsligt belastade människorna kommer från mer 

resurssvaga hem, där både ekonomiska och sociala problem blir allt vanligare. 

Vidare har Nilsson och Estrada (2009) konstaterat att de som kom att lagföras för 

brott också hade en sämre skolgång än de icke brottsbelastade, ett förhållande som 

också är kopplat till levnadsförhållanden som vuxen. Man har försökt att redovisa 

hur risken för social exkludering som vuxen hänger samman med brottsbelastning, 

genom att påvisa skillnader för gruppernas uppväxtförhållanden, fattigdom, 

familjeproblem samt dåliga skolbetyg som ett led av utvecklad kriminalitet i 

vuxenålder (Nilsson & Estrada 2009: 26- 27). 

 

I resultatet framgår det att risken att stå utanför arbetsmarknaden och/ eller ha 

försörjningsproblem är större för de brottsbelastade männen respektive kvinnorna. 

Om man inte tar hänsyn till några andra förhållanden som skiljer grupperna åt har 

gruppen med brottsligt förflutet som tonåringar påtagligt högre  risk att vara 

socialt exkluderad och brottsligt benägna i vuxen ålder (Nilsson & Estrada 

2009:28). För att denna onda cirkel ska brytas menar Nilsson och Estrada (2009) 

att resursförstärkande insatser behövs i samhället, som på olika sätt stödjer socialt 

utsatta familjer, insatser med sikte på skola och utbildning, det vill säga återgärder 

som underlättar etablering på arbetsmarknaden för de unga med sämre 

förutsättningar än övriga befolkningen (Ibid. 32).  

2.8 Bostadsområdenas påverkan på kriminalitet 

I den andra rapporten av BRÅ (Petersson 2011) Brottstatistik i LUA- områden 

2008- 2010  presenteras redovisning av statistik över anmälda brott i stadsdelar 

med lokala utvecklingsavtal, som står för samtliga 38 LUA- områden för åren 

2008-2010 (se bilaga 5). Det centrala målet med urbana utvecklingsarbeten (LUA) 

är att skapa bättre levnadsvillkor i stadsdelar som kännetecknas av ett brett 

utanförskap. År 2009 fick Brå i uppdrag av regeringen att stödja lokala 

partnerskapet Polis, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genom att bedriva 

utvecklingsarbete för att få fram brottsstatistik på stadsdelsnivå. 

Utvecklingsarbetet på Brå omfattar såväl uppgifter om anmälda brott som 

uppgifter om rapporterad utsatthet för brott och upplevd trygghet (Petersson 

2008:5).  
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I rapportens resultat betraktas de socioekonomiska och demografiska uppgifterna 

som Statistiska Centralbyrån (SCB) har tagit fram för att beskriva integrationen 

motsvarande de stadsdelar inom LUA- områdena (Petersson 2008:7). För att 

möjliggöra jämförelse över tid och med andra LUA- områden beräknas antalet 

anmälda brott per 100 000 invånare i respektive LUA område (se bilaga 6- 7). De 

LUA- områden som har lägst antal anmälda brott i förhållande till folkmängden är 

ytterstadsområden med en relativt stor andel boende i egna hem och en liten andel 

boende i hyresrätter samt relativt höga inkomster jämfört med övriga LUA- 

områden. Vidare ges jämförelsetal för de kommuner och län som de 38 LUA- 

områdena tillhör och för hela riket (Petersson 2008: 8). Nästan alla LUA- 

områden hade flera anmälda misshandelsbrott jämfört med genomsnittet för hela 

landet (Ibid. 13). Vidare menar Petersson (2008) att stadskärnorna i storstäderna 

Norrmalm i Stockholm respektive Centrum i Göteborg och Centrum i Malmö 

uppvisar högre antal brott per 100 000 invånare (Ibid. 13). År 2010 anmäldes 

exempelvis 48 000 brott per 100 000 invånare i Norrmalm i Stockholm och 

45 500 brott per 100 000 invånare i Göteborg.  Gemensam nämnare för dessa tre 

stadsdelar är att det finns centrala områden med butiker, trafikpunkter, 

parkeringsplatser, krogar och andra anläggningar som genererar stor 

genomströmning av människor.   

 

Rapportens resultat påvisar samband mellan anmälda brott inom bostadsområden 

och vilka människor som bor inom området: 50 procent med ett bidragsberoende, 

30 procent med ohälsa och 65 procent med utländsk bakgrund jämfört med hela 

riket (Ibid. 13). Av de som utsätts för brott, känner en högre andel av dem som bor 

i LUA- områden oro för olika typer av brott och upplever otryggheten påverka 

deras beteende och livskvalitet, i jämförelse med hela befolkningen, enligt BRÅs 

nationella trygghetsundersökning (NTU) (Ibid.).    
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2.9 Reflekterande synpunkter  

Nilsson och Etradas (2009) rapport påvisar att människor med sämre 

förutsättningar oftast utvecklar kriminell karriär. Genom att fokusera på tidigare 

forskning om brottsprevention kommer jag ta hänsyn till åtgärder som syftar till 

att bekämpa och förhindra brott. Jag är här influerad av Sarnecki (2003:52). 

Jag menar att ungdomarnas brottsliga handlingar har lett deras medverkan i 

ungdomsjobb för att dem själva vill förändra sitt beteende. Med hjälp av Becker 

(2006) och Giddens (1997) kommer jag försöka belysa informanternas självkänsla 

i relation till deras omgivning.  Becker (2006) menar att omgivningens reaktioner 

bidrar till förståelsen för avvikande beteende (Hilte 1996:115). Ungdomsjobbets 

verkan belyser ett steg i rätt riktning, och ger ungdomarna en chans till att våga tro 

på sig själva. I strävan efter jämlika villkor, finns det dem som omedvetet 

försummas (Fölster 2003). Ojämlika (Tilly 2000) villkor belyser ungdomarnas 

förhållandevis tidigare upplevda orättvisa. Tilly (2000) beskriver ojämlikhet som 

en mänsklig och omedveten underordning. Av den anledningen återspeglar 

tidigare forskning också innebörden av levnadsförhållanden inom ett visst 

bostadsområde, eftersom detta präglar informanternas livschanser. Petersson 

(2011) menar att bostadsområdet har en avgörande roll för brottslig utveckling. 

Peterssons (2011) rapport kan jämföras med Chicagoskolans och tillika Sarneckis 

(1985) perspektiv på miljöns påverkan på brottslighet. Med konsekvenser som 

svår uppväxt, vilket medför långsiktiga konsekvenser av ojämlika uppväxtvillkor, 

kan detta medför ytterligare kriminalitet i vuxen ålder. Det finns alltså ett 

samband mellan fattigdom och utanförskap i samhället som står i relation till 

social exkludering (Nilsson & Estrada 2009: 31). För både män och kvinnor med 

motsvarade uppväxt rör det sig om resursbrister under tonåren som utlöste deras 

brottslighet (Nilsson & Estrada 2009: 33). Statistiken konstaterar att det finns 

markanta skillnader inom LUA- områden där man arbetar för att förebygga 

utanförskap. Men trots det är storstäder som Stockholm, Malmö och Göteborg, för 

att nämna några av LUA- områdenas stadsdelar som befinner sig högt i antal 

anmälda brott, fortfarande präglade av kriminallitet. Det sammanfattar att 

klassklyftan mellan rika och fattiga bidrar till utanförskap men också 

benägenheten för våldsliga handlingar.  
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3. Teori 

I följande kapitel redogörs de utvalda teorier som tillämpas i syfte att försöka 

förstå studieobjektens utsagor. Genom att dela upp teorierna utifrån följande 

teman: avvikelse, självidentitet och jämlikhet, granskas ungdomars egentliga 

upplevelse av ungdomsjobb.  Teorierna anknyts till brottsligheten och hur den kan 

kontrolleras samt sociala omgivningens betydelse för självidentiteten (Giddens 

1997; Sennett 1999).  Ställningstagandet kring brisfällig samhörighet med 

omgivningen som leder till att individen utvecklar en negativ självbild kommer 

också att presenteras (Sarnecki 2003).  

3.1 Bristfällig samhörighet med samhället 

I sin bok 1898, Le Suicide,  på svenska kallad Självmordet, vidareutvecklar Émile 

Durkheim begreppet anomi från sitt stadium av arbetsdelning, som innebär att 

individen och gruppen inte klarar av att orientera sig i samhället. Självmordet 

handlar mer konkret om att söka efter samband mellan samhällets solidaritetsform 

och individens tankar och handlingar (Moe 1995: 48).   Tillämpningen av Émile 

Durkheims Självmordet (1993) refererar till att försöka förstå relationen mellan 

det kollektiva och det individuella (Durkheim 1993: 8). I sin bok finner Durkheim 

(1993) sambanden mellan självmord och samhällsform. Durkheims slutsatser var 

att det fanns sociala lagbundenheter genom analysen av självmord (Durkheim, 

1993). Vidare identifierar han fyra olika typer av självmord som alla kan kopplas 

till en bristfällig stabilisering av sociala funktioner, det vill säga en brist på 

reglering och integrering (Moe 1995: 49).  Integration gäller individens upplevelse 

av kollektiv tillhörighet, medan reglering handlar om kollektivets moraliska 

styrning och kontroll av individen. Det intressant här är vilken effekt som uppnås 

vid för tät eller lös integrering samt för mycket eller för lite styrning, som alltså 

motsvarar olika former av självmord. Det egoistiska själmordet syftar till att 

individens handlingar och föreställningar förknippas med bristande samhörighet 

till det kollektiva (Durkheim 1993: 101). Det altruistiska självmordet syftar till att 

en individs handlingar och föreställningar har en alltför stark samhörighet till det 

kollektiva, det vill säga individualiteten får för lite utrymme (Ibid. 171). 
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Det anomiska självmordet talar man om i samband med en bristfällig social 

reglering av individerna, en bristande social kontroll som sker vid alltför stark 

individualisering eller normlöshet (Durkheim 1993: 197). 

3.2 Självidentitet  

Anthony Giddens (1997) skriver om självidentitet i Modernitet och självidentitet, 

självet och samhället i det senmoderna epoken. Den normala känslan av 

självidentitet betraktas vara en person med stabil känsla av identitet som upplever 

en biografisk kontinuitet, som han/ hon kan fånga reflexivt och mer eller mindre 

kommunicera till andra (Giddens 1997: 68- 69). En sådan person har skaffat sig 

en skyddshinna som avskiljer osäkerhet och ångest från självets integritet. 

Självidentitet är något som tillförskaffats genom tillitsrelationer i tidiga livet 

(Giddens 1997: 68). Utan tillit, menar Giddens (1997) har objektvärlden och andra 

människor endast  en skugglik existens (Giddens 1997: 56-57). Liksom Donald 

Woods Winnicott (Giddens, 1997) betonas barnets tidiga känsla av trygghet som 

kommer från närheten till omsorgspersoner, något som Winnicott tolkar utifrån 

barnets känslighet för föräldrarnas gillande och ogillande (Giddens 1997: 68), 

Giddens förhåller sig likartat till Winnicotts resonemang och menar att man 

genom ontologisk trygghet kan hantera existentiell ångest, som annars hotar 

människans medvetenhet om självidenitet (Ibid. 59-60).  

3.3 Det sociala samspelets betydelse för självkänslan  

Symbolisk interaktion (Blumer, 1986) studerar människan som språklig varelse 

och hävdar att det är språket som ger människan hennes reflekterande medvetna 

intelligens, liksom personliga identiteten som formas av socialt ursprung (Mead 

1976:51 ff.). Portalfiguren är George Herbert Mead som menar att medvetandet 

bara kan utvecklas i samspel med omgivningen (Mead 1976). Han betraktar 

samförstånd som en förutsättning och central utgångspunkt i sociala processer 

eftersom det inte går att agera socialt utan förmågan att kommunicera med andra 

(Engdahl m fl. 2006:105). I framställningen av intelligensens utveckling hävdar 

(Mead, 1976: 109) att språkprocessen är väsentlig för utvecklingen av jaget (I) 

(Mead 1976:132) som utvecklas i interaktion med andra individer. 
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Den sociala grupp som ger individen hans/ hennes jag enhet (I) kallas för den 

generaliserade andre, som innebär hela samhällets attityd (Mead 1976:120). Den 

generaliserade andre knyts till (I) subjektsjaget och (Me) objektsjaget (Mead 

1976; Berg, 2006:36). (I) och (Me) är två faser i en handlingssituation, eftersom 

(I) reagerar på det jag som uppstår genom att inta de andras attityder, och på så 

sätt introduceras (Me). Mead (1976) kartlägger definitionen (I) genom barnets lek 

och spelstadium. När barnet upptäcker sitt (I) jagmedvetande innebär det ett stort 

steg i socialisationsprocessen, eftersom barnet inser att det finns en värld där ute 

och ser sig självt utifrån andras ögon, i prövandet av olika roller i det så kallade 

rollstadiet. Omedvetet generaliserar barnet ut olika personer, skapar ett 

jagmedvetande som kan ge tillbakablickar på det som barnet tidigare har varit 

med om, det vill säga lek, och dessutom pröva sig fram till olika roller samt 

identiteter. I den befintliga rollen leker barnet sig fram i det så kallade spelstadiet 

(Mead 1976:119 ff.).  

3.4 Identifiering med avvikelsen   

Becker studerar avvikelse i Utanför. Avvikandets sociologi (2006), genom de två 

avvikande grupperna marijuanarökare och jazzmusiker. Becker (2006) visar hur 

och varför någon blir en avvikare, därmed kan man också förstå hur samhällets 

regler skapas och tillämpas.  Det handlar om hur definitionen av avvikelse är en 

successiv process i ledet av att infinna sig utanför. Becker (2006) inleder med: 

”alla sociala grupper gör upp regler som de, vid vissa tillfällen och under vissa 

omständigheter, försöker genomdriva” (Becker 2006:17). Sociala regler definierar 

situationer och beteendeformer som passar för dessa, specificerar somliga 

handlingar som ”riktiga” och förbjuder andra som ”felaktiga”. I ljuset av personen 

som anses ha brutit mot reglerna, betraktas han/ hon som en opålitlig person, och 

klassas därmed som utanförstående. Personen som är utanförstående kan rikta 

tillbaka blicken mot sin domare, och visa o- acceptans gentemot utdömningen 

(Becker 2006:17).   

 

Becker (2006) menar att det finns två typer av regler: 1) de kan vara formellt 

antagna som lag, och i det fallet kan statens polisära makt användas för 

övervakning, 2) i andra fall utgör de en informell överenskommelse, nytillkomna 

eller traditionella regler, där regler av detta slag upprätthålls genom olika 
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informella sanktioner. Kärnan i teorin om avvikelse omfattar omgivningens 

skapande av avvikelse genom att upprätthålla de regler som i sin tur överträds och 

utgör avvikelsen. Dessa regler tillämpas på specifika personer och betecknar dem 

som utanförstående, därför betonas avvikelsen inte på en egenskap hos den 

handling som personen utför utan en följd av att andra tillämpar regler och 

sanktioner på en överträdare (Becker 2006:22-23). Etiketten avvikare placeras i 

samband med avvikande beteende som andra sociala grupper betecknat.  

3.5 Strävan efter jämlikhet  

I Beständig ojämlikhet skriver Charles Tilly (2000) om ojämlikhet som bekräftas 

genom att underordnade grupper anpassar sig efter de rådande omständigheterna 

och genom att makt och organisationsmönster sprids och efterliknas i nya 

sammanhang, menar Tilly (2000). Det sätt varpå Tilly (2000) förklarar hur 

skillnader mellan grupper av människor skapas och vidmakthålls innebär att 

ojämlikheten kvarstår. Mänsklig ojämlikhet fortlever genom en ojämn fördelning 

av egenskaper mellan en uppsättning sociala enheter, till exempel individer, 

kategorier, grupper eller regioner (Tilly 2000: 36). Tilly (2000) benämner den 

ojämna fördelningen med nyttigheter som står för förmögenheter, inkomster, fast 

egendom, utsatthet för sjukdomar, respekt från andra människor och en rad andra 

kännetecken som står i relation till andra människor och samhället (Tilly 2000: 

36). Nyttigheter varierar i autonoma samt relativa, eftersom det förstnämnda 

syftar till förmögenhet, inkomst samt hälsa, och det sistnämnda till makt, prestige 

samt klientförhållande (Tilly 2000: 37). För att klargöra hur dessa två samverkar 

med varandra så leder ojämlikhet i autonoma nyttigheter till större skillnader än 

ojämlikhet i relativa nyttigheter. Genom att människor värdera relativa nyttigheter 

för eget intresse intar dessa en underordnad och osjälvständig position (Tilly 

2000:37). De fungerar som medel för att skapa eller bevara kategorier av 

ojämlikhet i fråga om autonoma nyttigheter. Det innebär att genom prestige och 

makt (relativa nyttigheter) rättfärdigar alltså den överlägsna positionen för 

eftertraktade ställningar när det gäller förmögenhet och inkomst (autonoma 

nyttigheter).  
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Utifrån det sagda kan man också förstå att lyxbilar och välbyggda bostäder etc. 

inom autonoma nyttigheter i sin tur återspeglar positioneringen makt och prestige 

inom relativa nyttigheter (Tilly 2000:37).  På samma sätt beskriver Tilly (2000) 

kategoriernas funktion, det vill säga kategorierna har en relation till 

organisationen i fråga. Även om inre kategorier identifieras som en organisations 

inåtvända struktur så som lärarkår kontra studenter, och yttre kategorier 

representerar organisationen utifrån, så som könsskillnader som utgör 

könsstämpling av yrken, så menar Tilly (2000) att kategoriernas ska analyseras i 

förhållande till varandra (Tilly 2000:86 ff.).   

3.6 Kritisk diskussion  

Begreppet reflexivitet har använts för att beskriva mänsklig kapacitet för 

kommunikation och självreflektion, som en egenskap av sociala system eller 

samhällen. Anthony Giddens (1993) ser till exempel reflexivitet som en 

organisationsprincip i senmoderna samhällen (Sjöberg & Wästerfors, 2008: 188-

189). Men reflexivitet kan användas i betydelsen av kritiskt tänkande i enlighet 

med Dorothy Smiths perspektiv. Med detta menar hon att samhällets sociala 

relationer av makt och ojämlikhet återspeglas i sociologiskt tänkande samtidigt 

som, dessa osynliggörs genom ett kritiskt reflekterande över antaganden som styr 

sociologisk forskning som i stort sett saknas (Ibid. Ibid.). Därmed försöker jag 

fokusera på begränsningar i sociologisk kunskap som en del av samhälls 

förhållandens styrning (Sjöberg & Wästerfors 2008:191) Det innebär att teoriernas 

abstraktion omvandlar människor till objekt för sociologens abstraktioner. Med 

det i beräkningarna, bör jag som granskar och utvärdera fenomenet stå innanför 

och utanför vetenskapens disciplinära ramar. Med ett kritiskt reflekterande när det 

gäller egna – och andras – praktiker på fältet (Sjöberg & Wästerfors 2008:190). 
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3.7 Avvikelsesociologin och Chicagoskolan 

Sociologi definieras som läran om eller vetenskapen om samhället, med det 

sociala som studieobjekt (NE2). Denna studie är sociologisk, med 

avvikelsesociologisk inriktning, eftersom jag intresserar mig för mänskliga 

relationer i samhället, eftersom interaktion med andra människor inbegriper ett 

system av samspel (Berger 2001:30). Människan kan inte enbart förstås utifrån 

hennes individuella egenskaper, utan att hänsyn tas till den sociala kontext som 

hon faktiskt infinner sig i (Sarnecki 2003:150). Om människan står utanför den 

normala sociala kontexten karakteriseras personen som en avvikare (Becker 

2006).  Mitt studiefenomen granskas utifrån avvikelsesociologin, med en 

presentation av kunskapsteorin pragmatismen, vilket innebär att det inte finns en 

absolut och evig sanning, i den meningen att sanningen kan avbilda en korrekt 

verklighetsbild (Hilte 1996:38). Enligt pragmatismen bör kunskapen förstås som 

resultatet av en handling riktad mot omvärlden, där aktören ingår i en del av 

kunskapsprocessen. Kunskapen ingår i en dynamisk kraft och i ett 

beroendeförhållande till människors handlingar och motiven bakom dessa. Det 

innebär att ett fenomen kan skifta i betraktarens ögon. Exempelvis kan en 

socialarbetare möta en missbrukare som en klient, medan missbrukarens barn 

möter honom som en förälder (Ibid.). Denna relationistiska utgångspunkt inom 

den pragmatiska filosofin genomsyrar Meads tankegångar och blir därför till 

värde för min studie (Hilte, 1996, s. 39). Eftersom Meads (1976) bidrag kring 

människors handlande kom till att utveckla sociologiämnet inom Chicagoskolan 

(Mead, ref. i Blumer 1986), fångas också avvikarsociologin inom ramarna för 

Beckers (2006) förklaring till människors avvikarkarriär. Chicagoskolan grundar 

sig på undersökningar gjorda av Shaw och McKays teori kring 

ungdomsbrottslighet i Chicago. Brottslighet frodas i särskilda områden oberoende 

av vem som bor där (Hilte 1996:44), i enlighet med detta perspektiv ville 

sociologer förstå varför människan begår kriminella handlingar. I den meningen 

fullföljde Durkheim (1993) dessa tankgångar med förhoppningar om att 

sociologin skulle kunna bidra till nya insikter och på så sätt införliva viktiga 

samhällsförändringar (Ibid.).  
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3.8 Det interaktionistiska perspektivet  

I uppsatsen genomför jag en granskning och utvärdering av ungdomsjobb 

inspirerad av symboliska interaktionismen. Min teoretiska utgångspunkt är det 

interaktionistiska perspektivet (Sjöberg & Wästerfors 2008:95). Med hjälp av 

intervjuer, granskar jag ungdomars upplevelse av ungdomsjobb. Genom den 

interaktionistiska utgångspunkten syftar studien till att försöka förstå och beskriv 

hur ungdomarnas vardag och identitet påverkas av att befinna sig i verksamheten. 

Fokus ligger på vad som händer i interaktionen mellan ungdomar och vuxna, 

vilket handlingsutrymme det finns för eleverna, hur ungdomarna bemöter och 

hanterar problem samt vilka förväntningar dem har på ungdomsjobb. Jag använder 

mig av den symboliska interaktionismens tankar om socialisationens betydelse, 

Meads (1976) begreppspar I och Me och Beckers (2006) interaktionistiskt 

influerade begrepp avvikarkarriär, och andra teoretiker som berör andra 

dimensioner av studiens teoretiska byggstenar. Med hjälp av dessa begrepp kan 

jag visa hur ungdomarna isoleras både geografiskt och socialt från övriga 

ungdomar. De processvisa arbetet närmar sig kärnkategorin exkludering utifrån 

nämnda teoretiker. Med hjälp av detta processperspektiv ska jag studera sociala 

problem som inte är absoluta fenomen, utan dessa utvecklas inom ramen för 

interaktionen som finns mellan människan och hennes omvärld. Detta leder mig in 

på nästa fråga: Hur är social ordning möjlig (Hilte 1996:57)? Det kollektiva 

samvetet ingår i gemensam föreställningsvärld eller ett moraliskt universum, 

enligt Durkheim (1993). Utifrån det sagda kan de föreställningar vi delar med 

andra bidra till att begränsa våra handlingar. Durkheims (1993) beskrivning av det 

kollektiva tillhör kategorin social fakta, där det finns två typer av social fakta, 

normal och patologisk. Social fakta betraktas som normal i den bemärkelsen det 

normala är allmänt förekommande i samhället (Hilte 1996). Eftersom kriminalitet 

finns i alla samhällen utgör den ett normalt socialt fenomen (Sarnecki, 2008). 

Brottet utlöser en förstärkning av de kollektiva känslorna som förbjuder en 

handling. När avståndstagandet växer sig starkt i samhället utgör dessa känslor en 

påtryckning på individen (Hilte 1996:58). Vidare kommer jag i teori avsnittet 

belysa Durkheims (1993) anomi i relation till avvikande beteende, för att 

kartlägga hur människans bristfälliga samhörighet till samhället påverkas av 

samhället självt.  
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4. Metod 

Följande kapitel diskuterar det tillvägagångssätt och de vetenskapliga teorier som 

använts för denna utvärdering. Inledningsvis presenteras arbetssättet på ett 

övergripande plan vartefter olika aspekter på informationsinsamling diskuteras. 

Till att börja med att presenteras ansatsen för studien och övergår sedan till hur 

upplevelser kan avläsas i det empiriska materialet, följt av tillvägagångssättet i en 

utvärdering. Därefter följer urvalsprocessens utgångspunkter och intervjuns 

genomförande. I syfte att belysa forskarens roll kommer också detta presenteras 

som en del av empirins framväxt.   

4.1 Kvalitativ ansats  

Denna studie har en kvalitativ ansats, eftersom undersökningen syftar till att 

utforska informanternas erfarenheter, upplevelser och tankar kring ämnet (Larsson 

2005). I enlighet med det interaktionistiska (Sjöberg & Wästerfors 2008) 

forskningssynsättet har jag valt att använda semistrukturerade intervjuer (Kvale 

2009). Metoden ansåg jag förhålla sig allra bäst till både det uttalade syftet men 

också formulerade frågeställningar.  I en kvalitativ studie är den subjektiva 

upplevelsen i fokus, det vill säga människors egna ord och skildringar (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). I fokus för studien står exkludering som subjektiv 

upplevelse. Utifrån induktiv ansats, som innebär att valet av teori har gjorts efter 

insamlad empiri, baseras på urvalet av teorier som valts ut efter empirins framväxt 

(Larsson 2005). Metoden i studien baseras, som redan nämnts på teorigrundade 

tematiserade intervjuer med ungdomar med olika etnisk bakgrund.  Intervjuernas 

teman grupperades runt nivåerna invid-, grupp- och strukturnivå, för att belysa 

exkluderingsproblematiken i relation till makt och brottslighet (Collins 2008).  

 

Jag valde att använda mig av intervjuer i studiens tillvägagångssätt för att särskilja 

två olika metoder åt, det vill säga observation från samtal. Jag ville inte se 

huruvida personernas utsagor stämmer överens med praktiken, något som hade 

varit en självklar del av studien om jag hade kompletterat samtalet med 

observation (Fangen 2005). Detta var inte av värde för mig, eftersom jag enbart 

vill fokusera på att fråga intervjupersonerna om deras upplevda sinnesintryck 

(Alvesson & Sköldberg 2008; Hughes 1988).  
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Fördelen med intervjuer som blir personliga och öppna genom att dem liknar 

formen av ett samtal ger forskaren möjlighet att förklara intentionerna med 

studien, att ställa uppföljnings- och fördjupningsfrågor och att undanröja 

eventuella missförstånd (Kvale 2009). Svagheten i en intervjusituation är den 

ständiga risken för att frågornas utformning påverkar respondenternas svar, som 

man frågar får man svar (Kvale 2009). Vid de tillfällen jag kände mig osäker på 

om informanten relaterade till en idealiserad bild av sina erfarenheter, återkom jag 

senare till motsvarande frågor. Genom att arbeta så rätades frågetecken ut men 

vissa motsägelser kvarstår, mellan uttalade ideal och ambitioner och vad som 

faktiskt kommer till uttryck (Kvale 2009).  

4.2 Analys av omgivningen 

Metodologisk litteratur med intresse för hur omgivningen kan tolkas använder 

bland annat teorier om symbolisk interaktion. Omgivningen lyfts fram i min 

studie och  tolkas som tecken eller symboler, det vill säga omgivningen ses som 

bärare av olika kulturella eller sociala innebörder (Sjöberg & Wästerfors 

2008:49). Utifrån det fenomenologisk- hermeneutiska förhållningssättet, försöker 

jag få kunskap om sociala företeelser utifrån informantens perspektiv (Hughes 

1988). I ett försök till att tolka verkligheten utifrån ett hermeneutiskt 

ställningstagande (Thurén 2007) kastas också strålkastarljuset på fenomenologiska 

idétraditioner (Sköldberg & Wästerfors 2008:102). Mitt intresseområde bygger på 

att undersöka huruvida intervjupersonerna upplever saker, utifrån 

upplevelseperspektivet (Sköldberg & Wästerfors 2008:90). Genom hermeneutiska 

cirkeln, där växelverkan sker mellan delar och helheter, ges ett försök till att förstå 

informantens livsvärld som förmedlas via dennes subjektiva upplevelser av ett 

fenomen (Sköldberg & Wästerfors 2008:103). I enlighet med Kvale (2009:42), 

ska empiri inhämtas utifrån antagandet om att den relevanta verkligheten 

presenteras utifrån intervjupersonernas uppfattning ungdomsjobb. Utifrån min 

studie blir det väsentligt att tolka fenomenet ungdomsjobb så som det upplevs av 

ungdomarna, eftersom det belyser mitt syfte och mina frågeställningar.  

 

 

 



 
 

29 

Utifrån det sagda vill jag närma mig intervjupersonernas upplevelser genom att 

komplettera dessa ansatser med varandra för att på så sätt få en djupare 

återspegling i analysen (Sköldberg & Alvesson 2008).  Intressant notering för 

dessa likheter och skillnader finns i mötet mellan ungdomen arbetsplatsen som 

utgör ett mönster i själva verksamhetens uppbyggnad. Det jag menar är att 

ungdomsjobb uppstod i förhållande till diskursen och problematiken (Jörgensen & 

Philips, 2000) om ungdomsskadegörelse/brottslighet. Och jag har därför som mål 

att ta reda på hur ungdomarnas attityder, tankar och känslor avspeglar sig i deras 

upplevelse av självidentitet, genom att använda mig av fenomenlogisk- 

hermeneutiska ansatsen (Kvale:2009). Detta för att presentera mitt empiriska 

material i kartläggningen av människors upplevda livsvärldsfenomen, och tolka 

den genom att intressera mig för meningen bakom det som sägs (Kvale 2009:30).  

4.3 Att göra en utvärdering  

Att utvärdera innebär att beskriva och belägga vad som faktiskt sker i en 

verksamhet och vilka samband som råder mellan förutsättningar, insatser och 

resultat (Morén 1998:2). Utvärderingens kännetecken brukar framhållas som 

utmärkande för formell utvärdering som värderas på ett systematiskt och 

genomtänkt sätt (Karlsson 1999:15). Med en kvalitativ fokusering genomförs 

utvärderingen i syfte att redogöra för olika representanters (personers) utsagor. 

Utgångspunkten blir en processutvärdering i den bemärkelsen att det förväntas av 

mig som utvärderare att göra en kvalitativ bedömning av hur verksamheten 

fungerar eller fungerade (Karlsson 1999:17). Därför beaktas inte bara resultatet, 

utan jag kommer att problematisera och utvärdera verksamheten genom 

intervjupersonernas utsagor (Morén 1996:52).  

4.4 Urvalsprocess 

Uppdraget som jag fick av Socialtjänstens Arbetsmarknadsgrupp styrde vilken 

förort jag valde att genomföra mina intervjuer inom, vilket innebär att jag som 

utvärderare är styrd av mitt uppdrag tillskillnad från forskaren som styrs av vad 

han/ hon anser vara värdefullt att forska om (Karlsson 1999:20) . De kvalitativa 

intervjuerna (Alvesson & Sköldberg 2008) genomfördes i syfte att granska 

ungdomarnas upplevelser av ungdomsjobb.  
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Ett av syftena med denna typ av insamlingsmaterial, var att studera deras egna 

tankar och funderingar kring huruvida dem kände sig exkluderade i samhället 

(Becker 2006) och vilka aspekter som bidrog till att dem kände sig inkluderade i 

samhället. Urvalet för intervjupersonerna omfattar sammanlagt 9 informanter med 

killar och tjejer i åldersgruppen 18- 20 år och efter sysselsättningskategorierna 

studerande, arbetande eller arbetssökande. Den exakta könsfördelningen var 

förbestämd men jag lyckades inte få en jämn könsfördelning. Initialt tillfrågades 

fler killar än tjejer i urvalets två omgångar, på grund av att det var fler killar som 

hade medverkat i ungdomsjobb under perioden för 2008–2010. Intervjupersonerna 

har via socialtjänstens handläggare och initiativtagare valts ut och tillfrågats om 

de vill medverka i studien. Denna typ av kontaktväg, kallas för snöbollsmetoden 

(Denscombe 2000), där rekrytering sker genom en person och vidare till nästa.  

Denna blandning av kontaktvägar är avsedd att motverka en snedvridning av 

informanter som skulle kunna leda till en homogen och insnävad bild.  

4.5 Intervjuguide 

När jag utformade intervjuguiden så hade jag i åtanke att den skulle innefatta både 

en kunskapsdimension (Kvale 2009: 164) och en tematisk dimension som var 

viktig i skapandet av en god interaktion mellan mig som forskare och mina 

respondenter (Kvale 2009:19, 129 ff.). Kunskapsdimension är något som 

positivisten Durkheim (1993)förespråkade inom ramarna för kvalitativa analyser 

av sociala fenomen. Jag utformade guiden i fyra olika teman, som tidigare nämnts, 

som inkluderade de områden jag avsedde att berör, där varje huvudtema hade 

frågor som skulle handleda samtalet. Jag var noga med att få med samtliga teman 

men strukturen kunde variera mellan intervjuerna. Jag kommer att undersöka hur 

upplevelse kan urskiljas i intervjupersonernas språkliga utsagor för att sedan i 

analysen kunna se hur det uttryckta ter sig i deras nuvarande situation.  
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4.6 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna ägde rum på kontoret för socialtjänstens kontor för 

Arbetsmarknadsgruppen och Flyktningsmottaningen, där samtliga 

intervjupersoner bjöds in till möte med mig. Under första försöket till möte dök 

inte alla upp, vilket jag löste med att börja ringa till samtliga i ett försök till att 

intervjua dem via telefon (Kvale 2008). Jag nöjde mig inte med fyra 

telefonintervjuer, utan bad en initiativtagare att kontakta fem andra 

intervjupersoner, vilket personen i fråga gjorde och garanterade att en ny grupp 

med respondenter skulle dyka upp. De personer som blev tillfrågade om 

medverkan i studien, men som avböjde går det däremot inte att säga någonting 

om. Trots detta motstånd och besvikelse från min sida så såg jag fram emot 

intervjuerna med den nya gruppen informanter.  

 

Utifrån semistrukturerade intervjuer, samtalade jag med ungdomarna och 

bestämde mig för att tillämpa konfrontatoriska intervjuer för att närma mig ett 

jämlikt förhållande där båda parter ställer frågor och ger svar och kritiserar 

varandra (Kvale 2009:176). Forskningsintervjun bidrar med ett samtal där båda 

parter formulerar sina uppfattningar om forskningsämnet, där kunskap om ämnet 

utvecklas (Kvale 2009). Jag har fokuserat på avvikelsesociologi avseende följande 

teman: jämlikhet, utanförskap, självidentitet och interaktion. Jag har under 

intervjuerna ställt kompletterande följdfrågor och uppföljningsfrågor (se bilaga 4). 

I takt med att intervjuerna genomfördes utvecklade jag frågorna ytterligare för 

varje intervjusituationen, med utgångspunkt från vad som kommit fram vid 

tidigare intervjutillfällen, till exempel frågor om utanförskap och ungdomsjobbets 

verkan. Vissa intervjuer har lett till nära och djupgående samtal och andra har haft 

lägre grad av resonerade samtal och mer av karaktären frågor och svar. 

Intervjuerna varade i genomsnitt i 60 minuter, med en variation mellan 40 och 90 

minuter. Dem har huvudsakligen spelats in på band och därefter transkriberats.  

En intervju har istället nedtecknats. Inga intervjuer innehåller namn på 

informanter och inget av det förvarade materialet går därmed att härleda till 

enskilda individer (Kvale 2009).  
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4.7 Förförståelse 

Jag ville hålla mig nära det studerade fenomenet i enlighet med den 

fenomenlogiska och hermeneutiska filosofin (Kvale 2009:72). Genom Giddens 

(1984:284) definition av dubbel hermeneutik har jag med mig min förståelse av 

fenomenet som ska studeras. Det innebär att jag med hermeneutikens termer, med 

min förförståelse fördjupar mig i uppsatsen, genom en tolkningsprocess, utifrån 

den hermeneutiska cirkeln lyfter förståelsen till en helt ny nivå (Sjöberg & 

Wästerfors 2008:105). Jag skulle kunna säga att jag genom min tidigare 

förförståelse hade stereotypa föreställningar om ungdomsjobbets funktion,  jag 

trodde att arbetet med ungdomarna följdes upp mindre än vad det i själva verket 

gjorde.  Genom att klargöra detta redan innan får jag kunskap om min egen 

ståndpunkt för att mitt tyckande ska ta mindre plats (Sjöberg & Wästerfors 2008: 

16). Jag förberedde mig inför mötet med material som innefattade tidigare 

uppföljningar av ungdomarna, i form av intervjuer och frågeformulär. Detta 

utformade min nyfikenhet för studieområdet och låg till grund för min 

tematisering av intervjuguiden (Kvale 2009).  

4.8 Kunskapsanspråk 

Reliabilitet och validitet är begrepp grundade i positivistiska forskningstraditionen 

och flitigt använda inom forskningsmetoder med en kvantitativ ansats (Alvesson 

& Sköldberg 2008). Reliabilitet, hur forskningen genomförs säger något om 

studiens tillförlitlighet medan validitet syftar på studiens trovärdighet i förhållande 

till teoretiska utgångspunkter och de frågor som man avser att undersöka.  

Widerberg (2002) redogör för kunskapsanspråk som forskarens ansvar för 

tillförlitlighet och saklighet, vilka är mer relevanta för kvalitativa utgångspunkter i 

forskningen. Tillförlitligheten stärks genom en noggrann redogörelse för 

tillvägagångssätt och motivering till gjorda val genom hela forskningsprocessen. 

Trovärdigheten stärks genom begrepp för att söka kunskap om frågan som står i 

fokus. Det som avgör kvalitén för intervjusituationen omfattar intervjufrågor och 

forskarens anpassningsförmåga (Widerberg 2002). I denna studie har samspelet 

mellan mig som intervjuare och respondenter varierat, som tidigare nämnt. Därför 

är urval och kontext av värde för tillförlitligheten (Alvesson & Sköldberg 2008).  
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4.9 Etiska aspekter 

Etiska aspekter fanns med mig i förberedande skedet för uppsatsen, jag ville att 

den aspekten skulle beröra alla forskningsstadierna, från planering till 

rapportering. Eftersom mitt forskningsområde åsyftade att utvärdera och granska 

socialtjänstens projekt ungdomsjobb var intentionen att studien på något sätt 

skulle kunna förbättras genom intervjupersonernas utsagor men inom ramarna för 

etiska koder. De etiska koderna omfattar informerat samtycke, konfidentialitet och 

konsekvenser (Kvale 2009:87-89). Informerat samtycke betyder att man 

informerar undersökningspersonerna om det allmänna syftet med undersökningen 

samt att personerna deltar frivilligt i projektet med rätt att dra sig ur när som helst 

(Kvale 2009:87), något som gjordes över en muntlig överenskommelse. Jag 

förklarade att dem blev utvalda utifrån gruppen ungdomar som varit med i 

ungdomsjobb under åren 2008-2010. Dessutom klargjorde jag att deras identitet 

kommer avslöjas i undersökningen, vilket syftar till konfidentialitetens kravet 

(Kvale 2009:88).  Detta tyckte både jag och mina intervjupersoner var en väldigt 

viktig del av processen.  
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5. Resultat 

Huruvida ungdomsjobb har medfört att de har blivit hjälpta eller stjälpta ska jag 

försöka redogöra för genom deras egna citat. Kapitlet inleds med en redogörelse 

för hur begreppet upplevelse tolkas i relation till citaten. Redovisningen av 

intervjuerna sker i form av en sammanfattande redovisning med citat där känslor, 

tankar och attityder får utrymme och ligger till grund för upplevelsen. I hopp om 

att försöka förstå deras upplevda verklighet i relation till utanförskap, presenteras 

deras utsagor i citat som speglar deras förhållandevis ojämlika levnadsvillkor. 

Med hänsyn till tidigare studier presenteras överlag fler åsikter från killar än 

tjejer, eftersom flertalet killar är benägna att begå brott än tjejer (Nilsson & 

Estrada, 2009). Detta är något som tydligt under startskottet av ungdomsjobbet, 

det vill säga att flertalet killar deltog under ungdomsjobbets start.  

 

I resultatdelen rubriceras varje avsnitt med fraser som anknyts till varje avsnitts 

innehåll. Avsnittet ”Et tu, Brute” (NE3) syftar till ungdomarnas kamp mot svek 

och besvikelser i vardagen. ”Som man bäddar får man ligga” betonar hur 

ungdomsjobb har bidragit till deras personliga utveckling och större 

ansvarstagande. Avsnittet ”Vid vägskälet” betonar ungdomarnas nuvarande 

ambitioner när det gäller prestationer inom både skola och jobb.  ”Förslag till 

ungdomsjobbets förbättringar” syftar till att förbättra ungdomsjobbet för nästa 

grupp med ungdomar.  

5.1 Ungdomarnas upplevelser  

Utifrån det fenomenologiska förhållningssättet gentemot upplevelser betonas 

respondenternas berättelser. Ungdomarnas upplevelser återges i citat i enlighet 

med Hughes (1988) exakta beskrivningar av deras attityder, tankar och idéer kring 

ungdomsjobb.  För att försöka förstå analysen används ett hermeneutiskt 

ställningstagande (Kvale 2009) genom hela empirin. I resultatdelen presenteras 

intervjupersonernas berättelser i form av fyra olika teman; jämlikhet, utanförskap, 

självidentitet och interaktion. Dessa kommer jag att särskilja genom att försöka 

förstå världen sådan som den upplevs av ungdomarna (Hughes 1988). Vidare ska 

jag försöka sammanställa de ovannämnda teman i syfte att förstå en texts mening, 

där den muntliga diskursen förvandlas till berättelser som i ett senare skede 
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analyseras. Jag kommer inte att ge mina intervjupersoner namn på grund av att jag 

inte anser detta vara relevant för mig. Jag är intresserad av vad ungdomarna har 

sagt i relation till ungdomsjobb och kommer enbart urskilja åsikterna genom att 

redogöra för vad en kille respektive tjej har sagt. Vidare kommer jag inte 

analysera vem av killarna eller tjejerna som uttryckte sig om vad i verksamheten.  

5.2 ”Et tu, Brute”  

Till samtliga intervjupersoner ställdes frågan huruvida de upplever att det har gått 

för de på arbetsplatsen. Med det sagt ville jag få fram hur de ser på sig själva i 

relation till sin arbetsprestation. Sedan ville jag att dem skulle berätta om sina 

eventuella svårigheter på arbetsplatsen för att komma underfund med hur de 

hanterade svårigheter och vem de i så fall vände sig till. Samtliga killar ansåg att 

det har gått bra för de på arbetsplatsen med tanke på omständigheterna. I 

dagsläget föredrar majoriteten killar att arbeta eftersom dem allra flesta vill tjäna 

sina egna pengar. Av de ungdomar som avslutade ungdomsjobb har sex varav en 

tjej och fem killar, hittat ett arbete med hjälp av tidigare erfarenheter från 

ungdomsjobb. En tjej hade gärna velat få fortsätta med ungdomsjobb och söker 

fortfarande jobb, men utan något givet resultat. Endast en kille är kvar inom 

ungdomsverksamheten ungdomsjobb. Sammantaget har alla klarat av att fullfölja 

hela jobbperioden, förutom två killar som uttryckligen sa upp sig. Erfarenheten av 

ungdomsjobb varierar med sämre och bättre erfarenheter, där den sämre 

erfarenheten är att man känner sig utnyttjad och har erbjudits svarta pengar av 

arbetsplatsen. Tjejen ifråga valde att anmäla erbjudandet om svarta pengar till 

socialtjänsten. Följande citat uttryckt av denna tjej:  

 

”[---] Eh, på den första arbetsplatsen tyckte jag att det gick väldigt 

bra, men där blev jag erbjuden svartjobb, och då tackad jag nej till 

det, och så berättade jag det för kommunen [---]” 

 

Efter anmälan avböjde socialtjänsten fortsatt kontakt med arbetsgivaren, jag 

menar här att tjejen blev besviken, eftersom hon tog sig an ungdomsjobbet i syfte 

att bli hjälpt. Trots det valde hon att göra rätt för sig eftersom hon egentligen inte 

ville ta emot erbjudandet, för syftet med ungdomsjobb är att motverka en 

inställning att tjäna snabba pengar utan tanke på konsekvenserna.  
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Med det sagda så stärktes denna tjej av erfarenhet eftersom hon stod på sig och 

mognade genom säga nej till erbjudandet. Vidare anger tjejen ifråga att hon fann 

motivationen i att arbeta under svårigheter som denna eftersom hon blev stärkt av 

att söka sig vidare till andra arbeten men fann också meningen med att utbilda sig 

istället för att arbeta med ”lågstatus”– yrken så som hon själv betecknar det. 

Insikten om att sätta utbildningen i främsta rummet slog henne när hon fick ta del 

av arbetsmarknadens sämre yrken. Hon uttrycker sig såhär: 

 

”[---]  Jag skulle välja att gå i skolan för att ett jobb kan visa sig vara 

ganska kortsiktigt när det väl kommer till framtiden, sen, för jag 

menar, jag vill inte jobba på en bensinstation för resten av mitt liv. 

Jag har ganska bra betyg och ganska bra läshuvud så det är relativt 

lätt för mig och gå i skolan, därför så vill jag hellre satsa på det, å 

förhoppningsvis få ett jobb som jag vill ha resten av livet istället. [---

]” 

 

Jag vill betona att ungdomarnas ambitioner växer i takt med att man får pröva sig 

fram i arbetsmarknaden, genom erfarenheter lär dem sig hur systemet fungerar 

och svårigheten att hitta ett jobb samt tjäna sina egna pengar. Insikten om att 

utbilda sig och skaffa sig ett bättre jobb, kan i framtiden visa sig vara värd mödan, 

en attityd från ungdomarna som reflekterades genom hela empirin. Jag vill också 

passa på att framställa notisen i hur ungdomen/ ungdomarna väljer att gå vidare 

med svårigheten på arbetsplatsen. En kille förnekar och undviker problemet 

genom att skuldbelägga arbetsplatsen för att han vantrivdes under tiden som han 

jobbade. Han blev utnyttjad av arbetsplatsen och ville inte samtala med chefen, 

utan just denna dag stod han utanför och tittade på arbetsplatsen från håll: 

 

”[---] Det var där jag inte dök upp sedan, utan jag stod utanför, och 

så kom chefen, och sa till mig, och jag brydde mig inte om det [---]”  

 

Genom det empiriska material som jag fick in upplever ungdomarna redan 

motstridigheter i sina liv och blev ännu mer nedstämda av vuxnas försök till att 

utnyttja dem. När jag frågade hur det kändes att missgynnas på detta sätt, så 

medgav ungdomarna sin sårbarhet inför situationen och att dem mer eller mindre 

valde att avbryta ungdomsjobbet.  
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Upplevelserna som jag tidigare nämnde, speglar sig i deras tankar, känslor och 

attityder gentemot arbetsgivare och arbetsplats, där deras sårbarhet inför 

arbetsmarknaden, framkommit väldigt väl i förhållande till ungdomsjobbet. Vissa 

av ungdomarna var inte tillräckligt starka för att medge att dem inte trivdes på 

arbetsplatsen, där en av killarna valde att återgå till jobbet utan att ange till 

personalen på arbetsplatsen eller socialtjänsten om situationen. Vidare anser han 

också att man borde tagit upp kontakten med honom under tiden som han jobbade 

och inte efter avslutat jobb, där han uttrycker följande:  

 

”[---] Jag tycker det är försent att ha uppföljning efter att man har 

jobbat, för då jobbar man inte där längre [---]”. 

 

Jag vill framföra att konflikter kunde ha hanterats på ett sätt som gynnade 

ungdomen, eftersom mycket av det arbete, med kontinuerlig kontakt mellan 

ungdom och arbetsgivare, låg i vuxenresursernas händer. Men på frågan om hur 

man hade kunnat hantera detta dilemma på jobbet så menar ungdomen att 

hanterbarheten kring svårigheter, på en arbetsplats, var mycket upp till en själv. 

Med det sagda ville ungdomarna bli betraktade som vuxna individer av andra 

vuxna i deras omgivning och genom att ta eget ansvar kan man försöka uppnå 

denna respekt bland andra i ens vuxna omgivning.  

 

”[---] Jag tycker att då får man ha lite initiativtagande själv också, 

för annars så tror jag att det finns risk för att man blir för beroende 

av den hjälpen, och det är ju heller inte så bra [---]”. 

 

För att komma i jämn nivå med andra vuxna fanns det mönster av detta tankesätt i 

det empiriska materialet, i reflektioner kring ens egna arbetsprestationer. 

Majoriteten ungdomar funderade över sin arbetsprestation som ett införlivat 

förtroende för personalen eftersom man inte ville bedra personalen genom att 

prestera dåligt på arbetsplatsen, för att detta i sin tur ledde till besvikelse hos en 

själv. En kille beskrev sin besvikelse över den dagen han sjukskrev sig, och 

upplevelsen av att inte kunna ställa upp för personalen eftersom han behövdes på 

arbetsplatsen. Dessutom nämner han, att trots att ungdomsjobb var en praktikplats, 

så ville han alltid prestera sitt allra bästa. Följande citat redovisa av denna kille:  

 

”[---] det var då jag kände, verkligen att de litade på mig, eller att 

man verkligen hade så mycket ansvar, det var ändå som praktik för 
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mig, men det kändes ändå som jag lärde mig, det trodde att jag var 

anställd där  [---]”. 

 

Ungdomarna visade tydlig ansvarkänsla i det empiriska materialet, där det ovan 

nämnda citatet skildrade detta. Eftersom ungdomsjobb bidrog till en bättre 

erfarenhet av arbetslivet som kanske hjälpte dem in på deras senaste respektive 

kommande arbete. Ungdomarna menar att ungdomsjobb har bidragit till insikten 

om arbetslivet och allvaret i att utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt, dels 

för att personalen förlitar sig på ens arbetsinsats men också för att man i gengäld 

fick lön för utfört arbete. En av killarna menade förhållandevis att man lär sig att 

tycka om sina arbetsuppgifter och att man inspireras av kollegorna på själva 

arbetsplatsen:  

 
”[---] Jag tänkte först, zoo? Vad är det här? Men senare så när jag 

lärde känna honom, så, asså, jag hade aldrig jobbat där, om det inte 

hade varit för han, sen lär man ju sig att tycka om det som man håller 

på med [---]”. 

 

Genom det empiriska materialet uttryckte ungdomarna att dem hade en förebild 

som motiverar dem till att förbättra sig i ”rätt” riktning. Denna förebild speglade 

deras anhöriga, vuxenresurser på arbetsplatsen eller vuxenresurser inom 

verksamheten ungdomsjobb, initiativtagarna.  Därför blev dem också tillfrågade 

huruvida mycket kontakt som rådde mellan dem och initiativtagarna, svaret 

varierade, där vissa hade personligare kontakt med ungdomarna än andra. Denna 

närhet som man hade till förebilden speglade också ungdomarnas förbättrings 

språng, där vissa låg hästlängder före andra.  

 

Förutom att jag kunde finna ett samband mellan killar och tjejer där båda strävade 

efter att prestera sitt allra bästa och inte medföra besvikelse hos personalen, ställde 

jag också frågan huruvida detta ansvarstagande stämde överens med deras bild av 

skolarbete.    

5.3  Som man bäddar får man ligga 

Förutom att jag kunde urskilja intervjupersonernas åsikter kring skola och jobb, 

ville jag också fråga huruvida ungdomsjobb hade bidragit till deras personliga 

utveckling. Jag ställde generella frågor där intervjupersonerna kunde tolkat dem 
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som att jag frågade om andra ungdomar. Samtliga intervjupersoner ansåg att 

ungdomar har förändrats i positiv förhållning, där ungdomarna själva upplevde sig 

förändrade och medger att deras omgivning också sett denna förändring. En tjej 

uttryckte sig om ungdomsjobbets inverkan:  

 

”[---] Jo, för att om jag kanske inte hade fått, det här ungdomsjobben, 

så kanske jag hade jättesvårt och få arbete sen, efter gymnasiet och 

högskolan, för att jag inte vågade ta för mig eller vågade vara öppen, 

det tror jag gäller för alla ungdomar, för många är väl, generellt sätt, 

ganska blyga och har svårt för å öppna sig [---]”. 

 

De flesta ungdomar, både killar och tjejer reflekterade per automatik på sig själva, 

och ansåg nog att ungdomsjobb var ett tillfälle för dem att ta tills sig chansen att 

dels bygga upp sitt självförtroende samt sysselsätta sig under kvällar och helger. I 

åtanke hade jag deras tidsperiod (2008- 2010) med ungdomsjobb och dess 

uppföljning som kanske ledde till deras rutinerade och likasinnade svar. Vidare 

ställdes frågan om man trodde att fler ungdomar skötte sig och tog ansvar efter att 

ha haft ungdomsjobb och att:  

 

”[---] Det vet jag faktiskt inte, jag har även en del kompisar som har 

haft ungdomsjobb, som utnyttjat det och inte arbetat, utan bara suttit 

av tiden och tjänat sina pengar, och det tror jag inte har gjort någon 

nytta alls, och de här kompisarna de gör ju en del skadegörelser, de 

har det ganska jobbigt hemma  [---]”. 

 

Endast en tjej talade om hur andra ungdomar utnyttjade ungdomsjobb istället för 

att ta tillvara på chansen att vilja förbättra sig. Hon anser att det inte har bidragit 

till någon förbättring utan snarar tvärtom, men att detta påstående inte inkluderar 

alla ungdomar, eftersom hon själv valde att ta till vara på möjligheten för ett annat 

liv. I denna del av det empiriska materialet blev ungdomarna illustrerade som att 

dem själva ”utnyttjade” arbetsplatsen.  

 

Men både hon och en annan medgav att man har det jobbigt hemma och det kan 

vara bättre att jobba än att vara hemma. Följande citat av den instämmande killen: 

 

”[---] de kanske inte tänker på problem som de har hemma, försvinner 

för en halvdag och tänker på annat [---]”. 
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Denna kille beskrev också att jobbet medförde att man glömmer den jobbiga 

hemsituationen när man jobbar, det vill säga ungdomsjobbet blir en slags tillflykt 

och avbrott i vardagen. En kontrovers i sig eftersom jobbet i sig kan vara en 

påfrestning för vissa men en avlastning för andra. Genom att vara på arbetsplatsen 

undviker man att vara utomhus och hemma, något som upplevdes som positivt av 

ungdomarna. Ungdomsjobb påverkade ungdomarna till att inte begå skadegörelser 

men genom det empiriska materialet fanns det saker som pekade på att andra 

ungdomar fortfarande driver omkring på gatorna, eftersom en kille sa såhär: 

 

”[---] För att ungdomar inte ska gå runt och göra dumma grejer, gå 

och paja glas kanske paja trafikljus, om de paja, kan man lika gärna 

ge de ett jobb, det finns många ungdomar som inte har någonting att 

göra, och gör dumma grejer, det finns fortfarande folk som hänger [--

-]”. 
 

Det framkom i samtalen även att alla ungdomarna var medvetna om syftet med 

ungdomsjobbet eftersom alla refererade till att den minskade skadegörelsen endast 

kan ske genom ökad fritidssysselsättning hos unga. Men detta hade inte alla 

gånger framkommit från initiativtagarna respektive handläggarna själva, eftersom 

en kille uppger att han sökte sig själv till informationen och fann en artikel om 

ungdomsjobb. Dessförinnan visste han inte om ungdomsjobbets syfte som från 

början var att motverka ungdomars skadegörelser inom kommunen. Denna 

stigmatisering av ungdomsjobb fick honom att istället ta ett steg tillbaka, eftersom 

han personligen inte ville bli förknippad med kriminalitet och folk som ”hänger” 

utomhus. Vidare En återkommande förklaring till varför ungdomar går med i 

ungdomsjobb kategoriseras i pengar frågan. Eftersom detta bekostas av 

kommunen går man egentligen i förlust själv om man som ungdom jobbar och 

tjänar pengar för att någon annan ska sabotera.  

 

En återkommande reflektion hos intervjupersonerna var kring skatten som (denna 

grupp) ungdomarna var tvungna att utbetala, vilket egentligen medförde att 

ungdomarna började reflekterar över vart skattepengarna tog vägen: att bygga upp 

det som dem har fördärvat inom kommunen.  
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5.4  Vid vägskälet  

Eftersom det framgick att ungdomsjobb mer eller mindre hade påverkat 

ungdomen, utifrån deras egen definition av ungdomsjobbets dåliga och bra 

erfarenheter, ville jag också veta hur de såg på skolan i relation till jobbet. Syftet 

var främst att ta reda på vilka deras framtidsvisioner var efter ungdomsjobbets 

slut. Det fanns en enhetlig åsikt bland ungdomarna som talade om arbetsplatsen 

som något seriösare i förhållande till skolan, eftersom ungdomarna hade en 

likgiltig inställning till skolan men en ivrig inställning till arbetsplatsen. Följande 

citat är formulerat av en kille:  

 

”[---] Tycker det är enklare, praktiskt och sånt, och prata om vad man 

ska göra, och sånt. Jag tycker inte om skolan så mycket. Tycker inte 

om och sitta och läsa och sånt, om jag är i skolan så kan jag inte göra 

så mycket där, i så fall får jag ta hem det och arbeta. Men på en 

arbetsplats, där är det enklare å jobba. [---]”.   

 

Ungdomarna verkar till synes vara mer praktiska och föredrar att jobba av samma 

anledning, eftersom dem ansåg att jobb förhållandevis var mycket enklare än 

skolarbete. Med hänsyn till deras bakomliggande orsaker till erfarenheten av skola 

så var majoriteten killar mer eller mindre intresserade av att jobba än att gå i 

skolan. På frågan varför skolan upplevdes som påfrestande och arbetet som 

lättsammare, svarade dem flesta att skolan innebar rutinmässiga uppgifter där man 

måste lyssna till läraren. Jämförelsevis med en arbetsplats där frihet under ansvar 

rådde och var förhållandevis lättare att genomföra än skolarbete. Mitt empiriska 

material strävar efter att avslöja skillnader i deras förhållningssätt till skola och 

arbete, där ungdomarna upplever större ansvar för arbetet än skolan. Men detta 

stämmer inte på alla, eftersom ungdomarna delar sig i två läger när det gäller 

utbildning kontra skola. Nedan redovisas en killes åsikt om detta: 

 

”[---] Skolan såklart, skolan är viktig. Jobb kommer efter, först man 

måste gå i skolan sen kunna jobba. Man kan inte jobba utan 

utbildning i Sverige [---]”.   

 

Det empiriska resultatet visade att två killar och två tjejer hellre ville utbilda sig 

och arbeta vid sidan av, med motiveringen att man inte kommer någon vart om 

man inte först satsar på utbildningen. Dessa fyra ungdomar värdesätter 
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utbildningen mer än arbete, eftersom målet för dem innebar att arbete inom ett 

visst yrke. Med det ville jag belysa deras olika som ambitioner delvis växte ur 

deras deltagande i ungdomsjobb. Eftersom förutsättningen för att få delta i 

ungdomsjobb var mer eller mindre upplevelsen av utanförskap, något som 

ungdomarna inte längre verkade vara förbittrade över, utan hade framtidsutsikter 

för antingen studie- eller arbetsprestationer.   

 

”[---] Jag vill arbeta och gå i skolan, om jag inte gjorde 

det, skulle jag börja klättra på väggarna [---]”.   

 

Målet med ungdomsjobb för ovan nämnda killens citat var att knyta kontakter och 

få nya vänner, vilket inte uppnåddes när jobben inte omfattade att utveckla hans 

sociala förmåga. Hans första erfarenhet av ungdomsjobb var i en kiosk. Trots det 

anser han att erfarenheten kunde vara till värde för honom senare i livet, eftersom 

att han trots allt fick komma ut i arbetsmarknaden, även om han inte var i mycket 

kontakt med andra människor, mer än att han frågade kunderna om ”ketchup eller 

senap” önskas på korven. Hans andra erfarenhet av ungdomsjobb var på ett 

grönsakslager, och inte heller där fick han särskilt god kontakt med personalen. 

Trots detta fick han en sysselsättning som stimulerade honom att ge sig ut på 

arbetsmarknaden igen. Noterbart var också att han tillsammans med två andra 

killar valde att inte särskilja arbetsplatsmiljön med skolans, eftersom man bör visa 

framfötterna och respektera båda miljöerna. Nedan följer citat från en av killarna:  

 

”[---] det är nästan lika, på vissa arbetsplatser måste man vara 

jättesnabb, och så, man måste visa att man vill jobba, och i skolan 

måste man också visa att man vill jobba [---]”. 

 

Noterbart är att man ser upp till vuxenvärlden och det ansvar den medför där man 

strävar efter att leva ett skötsamt liv som omfattar att arbeta och tjäna sina egna 

pengar. Jag har ställt detta citat mot en annan respondents åsikt kring skola och 

arbete i syfte att försöka förstå deras syn på prestationen som skiljde sig markant 

åt, där man ansåg att man inte behövde prestera på samma sätt i skolan som på en 

arbetsplatsen, där lön och trevlig personal skiljde skolan från arbetsplatsen. 

Citerar två killar och jämför citaten med varandra: 
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”[---] Att jobba är mycket roligare och skolan är ganska tråkig, så det 

beror på, det bero på, faktiskt, på personerna som är där. Har man 

snälla och roliga kollegor där på jobbet, eller så som jag hade, så 

trivs man där, men om man har tråkigt, vi har lärare som alltid ska 

vara negativa och inte typ göra något roligt, eller om man drar ett 

skämt, då bara nej tyst, nu har vi lektion, [---]”.   

 

”[---] Men det är absolut inte samma sak nu, med och tjäna pengar, i 

skolan tjänar man inga pengar på det, det gör ju inte jag i alla fall [---

]”. 

 

Av ovan nämnda citat kan man försöka förstå deras syn på pengar men också att 

trivsel var anledningarna till att man trivdes på jobbet. Det båda killarna ser inte 

skolan som ett fängslande moment i den mån som jobbet fascinerar dem, där det 

finns utrymme för det ”roliga” i vardagen tillskillnad från det ”tråkiga” i skolan. 

Genom det empiriska materialet kan man urskilja ungdomarnas syn på framtida 

livsmöjligheter, eftersom man antingen vill arbeta, gå i skolan eller kombinera det 

båda. Ungdomsjobbet kan vara en liten del av deras liv som bidragit till 

förändring i deras liv, oavsett om ungdomsjobb har medfört en bra eller dålig 

erfarenhet, så har den påbörjat ett utvecklingsstadium i form av personlig 

utveckling hos ungdomarna.  

5.5   Förslag till ungdomsjobbets förbättringar 

När jag ställde frågan om hur man kunde tänkas förbättra ungdomsjobb, fick jag 

till en början svaret att man var nöjd med verksamhetens insats. Alla var i stort 

sett nöjda och tyckte att allting hade fungerat bra. Efter vidare samtal kring 

förbättring och vad man kan tänkas utveckla, framgick det en del punkter som jag 

ansåg vara till värde för personalen som bedriver ungdomsjobb. Följande 

intervjupersoner, killar, hade önskemål om högre lön för ungdomsjobb, denna 

respondent gick med i ungdomsjobb i början och fick niten att betala skatt, därav 

utrycker han sig såhär i sakfrågan:  

 

”[---] Det var dåligt att man började dra av skatt eftersom att man 

ändå inte tjänade mycket. Det tyckte jag var dåligt, det var det enda. 

Det var det jag tänkte på, men timlönen var så pass liten, och man 

kände varför drar de skatt på det, då blir det som att man ska jobba 

för 40 spänn i timmen [---]”. 
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Efter att ha förklarat för honom att kommunen betalar ut arbetsgivarskatt för varje 

ungdom, såg han lite annorlunda på saken. Men han valde ändå att utveckla sina 

tankar i sakfrågan eftersom han främst gick med i ungdomsjobb för att tjäna 

pengar. Han menade att man skulle höja lönen så att ungdomarna också tjänade 

något på att vara med. För att försöka förstå hans resonemang ställde jag det mot 

en annan killes som fördrog att jobba mer men för samma lön, uttryckt av denna 

killen:  

 

”[---] men säg nu att du jobbat lördag, söndag, fyra timmar per varje 

dag, tio till två, då jobbar du lite grand. Jag tycker det hade varit en 

bra grej faktiskt. Men sen får man som sagt kolla hur det verkligen 

ligger till i skolan [---]”. 

 

Denna kille hade förslag om utökade timmar för att han vill jobba mer, med en 

extra timme över helgen eller över hela veckan, men förutsatt att inte skolan blev 

lidande för det. Eftersom han menade att det skulle bidra till ökad produktivitet 

genom att man får mer tid till att lära sig sina arbetsuppgifter. Han menade att 

man tenderade att glömma bort arbetsuppgifterna från ena gången till den andra. 

Av ungdomarna framkom en önskan om att få vara på arbetsplatsen under en 

längre tid, och att byte av arbetsplats skulle ske vid behov. Jag menar att redogöra 

för detta i syfte att utveckla ungdomsjobbets timmar för att ungdomen eftersom 

känner en mening med jobbet, eftersom man i vanliga fall arbetar 6 timmar per 

vecka under skolperioder, finns en önskan om att utöka dessa timmar. Eftersom 

detta kan vara en aning snåla timmar, där ungdomen antas utvecklas som person 

under ett visst antal veckor. Vidare på frågan om man upplever att man får mer 

kontakt med personalen ju mer man arbetar, fick jag följande svar av en kille:  

 

”[---]Ja, precis det var ju det, jag fick ta mer ansvar, eller man fick ta 

mer ansvar när man gick, ju längre man jobbade [---]”. 

 

Arbetslängden hänger samman med uppföljningen genom det empiriska 

materialet, för om man trivdes, ville man inte ha någon flåsandes i nacken på en. 

Vid närmare insyn av empirin, kan jag förstå deras resonemang, även om dem 

förhåller sig till hur ”andra” ungdomar har upplevt situationen. Eftersom jag 

ställde följdfrågan huruvida man skulle velat ha mer uppföljning, fick jag svaret 

att man fullföljning skulle ske under tiden som man jobbade och inte efteråt. 
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Eftersom en vidareutveckling efter ungdomsjobbet inte ger särkilt god verkan. En 

kille uttrycker sig: 

 
”[---] Nej, det var lagom, det skulle kännas lite för jobbigt om man 

skulle komma och kolla till en heltiden, man vill känna eget ansvar 

också. Det är en arbetsplats, det är inte, förstår du hur jag menar?  
[---]”.   
 

Med detta citat ville jag belysa att dem jobbar för att tjäna egna pengar, och jag 

finner inget fel med detta, tvärtom dem vill tjäna sina pengar för att kunna spara 

eller köpa sig saker och med detta följer ett ansvar, det vill säga att kunna 

disponera sina pengar över tid. När det gällde uppföljningen rådde det en oenighet 

kring hur mycket uppföljning som man ska ha, eftersom vissa föredrar det och 

andra inte. Deras gemensamma åsikt möts i att var och en får ta ansvar för sig 

själv, oavsett besök på arbetsplatsen, men att man kan ta hänsyn till dem 

ungdomar som behöver extra tillsyn och besöka dem för att verkligen se om dem 

har det bra på arbetsplatsen, eftersom alla inte vågar säga ifrån. Andra tycker att 

uppföljningen kan vara till nytta men att man inte ska bli för beroende av den 

hjälpen som man får. 

 

”[---] Jag vet inte direkt om jag hade mått bättre av det, om de ringer 

och frågar. Det kan finnas folk som vill ha jobbet, men det är en taskig 

arbetsplats, men de vill fortsätta att jobba för att de vill ha pengarna 

[---]”.   

 

Besök under arbetstiden är i sin ordning, men telefonsamtal räcker mer än väl, 

enligt de flesta ungdomarna. Med det empiriska material som jag fått in menade 

ungdomarna att dem inte ville att vuxna skulle ta alldeles för mycket ansvar för 

dem, för att dem själva ville bli tilldelade denna roll. Av den anledningen svarade 

3 ja och 6 ungdomar svarade nej, av samtliga intervjupersoner som blev 

tillfrågade om dem blev besökta under arbetstid av myndighetspersonal. Utifrån 

det sagda ville dem inte ha besök på arbetsplatsen. Vidare hade en kille förslag på 

att utveckla inlämningen av tidrapporten, som var att lämna in den elektroniskt 

istället för på papper. Det skulle medföra en smidighet för båda parterna, det vill 

säga ungdomarna och personalen, där mer kontroll skulle ske över vilka som 

lämnat in rapporten och vilka som fått ut sina pengar. Åsikter kring vad som 
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behöver förändras åsyftar att utveckla ungdomsjobb för kommande unga 

tonåringar. Enligt en kille:  

 

”[---] Det är väl aldrig försent, jag fick ju hjälp själv, om man säger 

så. [---]”. 

 

Men i grund och botten handlar det mest om att bli hjälpt ur riskzoner, 

hemförhållanden, språkbrister och brist på integration i samhället, där 

ungdomsjobb kan erbjuda detta men inte garantera att alla klarar sig. Och för att 

ungdomsjobb ska kunna leva i samma anda, krävs det också rätt inställning från 

ungdomarna. Eftersom dem flesta vill ha hjälp sökte dem sig också till 

verksamheten och fick det. Till en början handlade det om att fånga in 

ungdomarna och uppmärksamma dem och sen jobba med förändringar i deras 

attityd. Med det sagt behövdes vuxenresurser på arbetsplatsen eller på fritiden 

vara starka förebilder för ungdomarna.  

5.6 En sammanfattning av ungdomsjobbets upplevelse  

Resultatet av ungdomsjobb visade en nyanserad bild kring ungdomarnas 

upplevelse av ungdomsjobb, vilken speglar deras inställning till arbetsmarknaden. 

Vidare visade ungdomarna en öppenhet och engagemang på arbetsmarknaden. 

Även om deras erfarenheter delas i två läger, när det gällde dåliga och bra 

erfarenheter av ungdomsjobb, upplevde dem sig som starkare människor av båda 

erfarenheterna. Dåliga erfarenheter omfattade erbjudanden om svartjobb- och 

pengar samt en känsla av att bli utnyttjad av arbetsgivaren. Men det framgick 

också att andra ungdomar hade utnyttjat verksamheten genom att slarva med 

arbetsuppgifterna. Ytterligare en dålig faktor var ungdomarnas utplaceringar på 

diverse arbetsplatser, som till en början inte anpassades till varje individ. Exempel 

på det kunde vara en utplacering i en kiosk samt lagrarbete för någon som ville 

socialisera sig, där möjligheten till att socialisera sig var minimal. Det jag menar 

här är att socialtjänsten bör granska arbetsplasten noggrant innan ungdomarna 

skickas ut, för att kunna, i den mån det går, förhindra vantrivsel och utnyttjandet 

av ungdomar.  

 

Vidare kunde en bra erfarenhet av ungdomsjobb vara personalens positiva respons 

på deras arbetsutförande som i sin tur startade en positiv process hos ungdomarna. 
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Erfarenheten omfattade också reflektioner kring vad ungdomarna ville sysselsätta 

sig med efter skolans slut. Ungdomarna upplevde att arbetet i sig har tillfört mer 

lärdom för framtida arbetsliv, tillskillnad från kunskapen som ges i skolan. Några 

ungdomar upplevde sig upplysta i samband med deltagandet i ungdomsjobb, 

eftersom jobbet har gett dem insikten om att studera vidare, har andra fått en 

kännedom om fördelarna med att arbeta istället för att vidareutbilda sig. 

Ungdomarna reflekterar också över ungdomsjobbets verkan i det långa loppet, där 

man menar att fler borde få utvecklas i samma utsträckning som dem själva har 

gjort. Med hänsyn till det bidrog ungdomarna med förbättringsförslag som 

omfattade högre lön, utökade timmar, elektroniska tidrapporter och att uppföljning 

borde ske under tiden som man arbetar. Det sistnämnda syftar till att 

uppföljningen efter avslutat jobb inte har någon given verkan.  
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6. Analys  

Analysens centrala del omfattar intervjupersonernas utsagor i förhållande till de 

aspekter som ska belysas i analysen berör: jämlikhet, utanförskap, självidentitet 

och interaktion.  Genom att tillämpa teori på empirin, fördjupas förståelsen för 

intervjupersonernas verklighet. 

6.1  Anomi 

I enlighet med Durkheims (1993) beskrivning av relationer i samhället där 

människan bör finna en balansgång i växelverkan mellan individ och samhälle, 

beskrivs ungdomarnas samspel med samhället i relation till ungdomsjobbet. Mina 

intervjupersoner anser att det överlag fungerade bra att arbeta på respektive 

arbetsplats. 

 

Anomibegreppet (Durkheim 1993) innebär, som tidigare nämnt, att individen eller 

gruppen är desorienterad i den sociala miljö som de beinfinner sig i, framförallt 

när snabba sociala förändringar sker (Moe 1995:50). Detta kan jämföras med 

Sennetts (1999) teori om hur det nya flexibla arbetslivet gör människor 

desorienterade i tillvaron. Eftersom goda arbetsinsatser är inte detsamma som 

goda karaktärsegenskaper (Sennett 1999:32), innebär detta en tid av förvirring hos 

ungdomen. Det är här jag finner fokus för ungdomarnas anomi i samhället, där 

Durkheims (1993) förklaring bidrar till att belysa ungdomens svårighet att 

förbinda sig till samhället.  Snabba sociala förändringar handlar om ekonomiska 

förhållanden som berör ekonomisk kris eller inflation, där båda tenderar till att 

leda till missnöje och otillfredsställelse inom begreppet anomi (Durkheim 1993). 

Inom den normala situationen faller samhällets belöningar till individen, som 

utlovat. Men inom den anomiska situationen uppfylls inte det utlovade löftet från 

samhället. Anomi i rikedomens kris innebär att resurserna ökar och i takt med det 

har förväntningarna ökat (Durkheim 1993:10). Det jag menar här är att dem 

tidigare kände rotlöshet i förhållande till samhället men idag kan de infinna sig i 

en trivsam normal situation (Ibid.)  
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Eftersom ungdomsjobbet har bidragit till att man återigen känner tillhörighet till 

samhället, upphävs den tidigare upplevda anomin och samhörighet rekonstrueras i 

samband med deltagandet i ungdomsjobb (Durkheim 1993:197). Hur kan man 

utveckla en sammanhängande identitet och livssyn i ett samhälle som består av 

episoder och fragment? (Sennett 1999:38) 

 

En tjej hade tagit del av ungdomsjobb under fler än en gång och har haft 

varierande erfarenheter, både bra och dåliga av ungdomsjobb, men anser sig ha 

kunnat hantera ordningen i ”kaoset”. Med hjälp av vuxenresurser från samhället, 

bland annat socialtjänstens handläggare, fritid och skolan upplevde hon ett stöd 

från deras sida (Nilsson & Estrada 2009). Trots att majoriteten ungdomar har 

förbisett med de hinder som funnits och att ungdomarna föredrar att arbeta och 

tjäna pengar, så finns det en kille som tog den dåliga erfarenheten med ett 

rebelliskt utagerande. Killen ifråga valde att provocera chefen och stå utanför 

arbetsplatsen. För honom var det ett bakslag att inte känna samhörighet med 

personalen på arbetsplatsen, i enlighet med Durkheims beskrivning av extrem 

individualism (Durkheim, 1993:8). Socialtjänstens vuxenresurser hjälpte honom 

tillbaka till arbetsplatsen för att reda ut konflikten, vilket bidrog till att han gick 

vidare och hittade ett annat arbete utanför ungdomsverksamheten. Jag vill främst 

belysa ungdomarnas behov av stöd från samhället för att dem inte ska återgå till 

rotlöshet och alltför stark individualisering (Sennett 1999).  

 

Tidigare hade inte socialtjänsten någon kontroll över ungdomarna, vilka som 

upplevde utanförskap och begick skadegörelse. Kontrollen återtogs i samband 

med en kartläggning av situationen (se bakgrund). Det kan tillsynes verka 

förstrykande att professionella människor och institutioner försöker överta 

kontrollen genom denna typ av insamlingsmaterial (Börjesson & Rehn 2009: 

102). Frågan om vem eller vad som kontrollerar vem/vad och vem som ska få 

statusen att vara offer skapar just sådana konsekvenser. Jag menar att ungdomen 

utpekas som offer i detta sammanhang (Becker 2006).  

 

Genom den anomiska insikten kan samhället utföra denna modererande roll, 

antingen direkt eller indirekt, eftersom detta innefattar den enda moraliska makt, 

som står överlägsen i förhållande till individen och den enda auktoritet som denne 
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väljer att acceptera (Durkheim 1993:206). Eftersom enbart samhället har makten 

att legitimera lagar och den enda insats som kan bedöma framtida fördelningar av 

resurser och belöningar inom olika kategorier (Durkheim 1993:207). Det 

Durkheim (1993) menar är att samhällets kollektiva auktoritet kan försöka uppnå 

ett jämviktstillstånd inom hierarkin av sociala kategorier genom det 

kontrollsystem som finns i varje samhälle. Detta kan jämföras med Tillys (2000) 

relativa nyttigheter som utgör ojämlikheten i samhället. Det är här jag menar 

samhällsnivån spelar en central roll (Tilly 2000:208-207). Den sociala kontrollen 

ska utövas av en instans som är mäktigare än individerna utan att dominera över 

dem, så att ungdomarna underkastar sig respekt utan att inge fruktan under 

processens gång (Durkheim 1993:210).  Ungdomarna vill tjäna sina egna pengar 

och skaffa sig ännu bättre jobb, i samband med det intar ungdomarna en 

underordnad och osjälvständig position i samhället (Tilly 2000). Problematiken 

speglar sig i ojämlikhet, trots att ungdomarna formulerar att orättvisa endast kan 

bekämpas, enligt ungdomarna genom att man själv når toppen, vilket föder ännu 

mer ojämlikhet (Tilly 2000).  

6.2 Symbolisk interaktion 

Endast en tjej framförde hur hon anser att andra ungdomar har utnyttjat 

ungdomsjobb, genom att inte sköta sina arbetsuppgifter. Hon anger också att dessa 

personer fortfarande begår skadegörelser inom kommunen. Tjejen i fråga verkar 

väldigt ambitiös, eftersom hon studerar vidare och arbeta vid sidan av studierna. 

Jag menar i enlighet med Mead (1976) att hon genom sitt (I) intar den 

generaliserade andres attityd varpå hennes jag har utvecklats där samhällets 

normer och värderingar har blivit en del av hennes eget tänkande och handlingar 

(Moe 1995:124). Reflektionen kring hur man ser på andra återspeglar ens egen 

arbetsmoral, eftersom denna tjej inte ville bli utnyttjad av personalen på 

arbetsplatsen eller i sin tur utnyttja dem. En annan kille menar att ungdomsjobb 

behövs för att man inte ska begå skadegörelse, ett tidsfördriv som tidigare 

förekom och är förekommande även idag inom kommunen. Utifrån det sagda kan 

man tolka att intervjupersonerna helst inte ville bli identifierade med andra 

ungdomar som begår skadegörelse, istället relaterade dem sig själv med andra 

vuxna förebilder. Jag menar att intervjupersonerna har funnit en kontinuitet i sin 

självidentitet, i enlighet med Gidddens (1997) beskrivning, oavsett om orsaken till 
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deltagandet i ungdomsjobb har framkommit, så har det bidragit till att dem i 

dagsläget funderar över sin situation och försöker integrera med sin omgivning 

(Giddens 1997; Mead, 1976). 

 

Majoriteten av intervjupersonerna anser att ungdomsjobb kan bidra till en positiv 

samhällsförändring och jag anser att den har bidragit till intervjupersonernas 

stärkta självbild (Giddens 1997). Utöver personlig utveckling så har ungdomsjobb 

medfört en slags tillflykt ifrån vardagen eftersom en kille ansåg att man glömde 

bort sina problem under tiden som tillbringades på arbetsplatsen. Oavsett om han 

erkände det eller inte, så tror jag att denna åsikt om andra ungdomar avspeglade 

sig i honom själv.  

6.3 Självidentitet och avvikelse 

Mina intervjupersoner gjorde åtskillnader mellan eget ansvar och det ansvar som 

vuxna har på dem. Dem flesta ungdomarna ansåg att det största ansvaret fanns 

inom en själv och att man får ta tillvara på möjligheten i den mån man erbjuds 

ungdomsjobb, enklare uttryckt, det blir vad man gör det till. Ungdomarna ansåg 

också att skolgången och arbete skiljer sig markant åt bland annat på grund av det 

enorma ansvar som man känner för arbetsutförandet tillskillnad från skolan där 

man inte anser miljön vara av samma innebörd. Ungdomarna strävar efter 

ontologisk trygghet men enligt Giddens (1997) medför vår globaliserade, 

posttraditionella era nya former av frihet som leder till ökad "ontologisk 

osäkerhet" och ångest (Ibid.). Vad menar jag med detta? Giddens (1997) syftar till 

socialt liv är skapat av mänsklig verksamhet och kan följaktligen också förändras 

genom människors handlingar (Jmf Becker 2006). Det flexibla beteende som har 

medfört framgång urholkar undan för undan den egna karaktären i olika 

avseenden som det i praktiken inte går att bota (Sennett 1999:44).  

 

Men något som påverkar personens egna aktiviteter och handlingsförmågor är 

kriser i form av ekonomiska problem, arbetslöshet eller oro på bostadsmarknaden 

(Giddens 1997:219). Giddens (1997) strävar i den meningen att betrakta effekten 

av detta beteende (Moe 1995: 181). Senmodernitetens krisfyllda karaktär innebär 

osäkerhet inom ramen för rollbeteende som i senare led kan bidra till att hota 

själva kärnan i självidentiteten (Giddens 1997: 219). Giddens (1997) hävdar att 
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senmodernatiden präglas av traditionernas minskade betydelse för mänskliga val 

och handlingar, vilket resulterar i en ökad medvetenhet om den individuella och 

kollektiva identitetens innehåll och villkor. Detta kan handla om vald livsstil som 

speglar ens val av kläder och yrke.  Det innebär att den generaliserade andre får 

allt mindre betydelse för självidentiteten (Mead 1976; Giddens 1997). 

 

Ungdomarna föredrar att arbeta för att det tillför dem upplevelsen av att känna sig 

behövda på arbetsplatsen tillskillnad från skolan som inte bidrar med samma 

starka anknytning till miljön. I skolan kanske man känner sig (Becker 2006) 

missanpassad och på arbetet känner man att man gör någon nytta, stämmer in på 

dem flesta ungdomarna. Endast en kille medgav uttryckligen känslan av 

utanförskap (Becker 2006), och menade att jobbet påverkade hans självkänsla i 

positivt riktning eftersom han inte kunde identifiera sig med resten av eleverna i 

klassen. Även om ungdomsjobb inte bidrog till att han fick flera vänner så 

medgav han att erfarenheten har stärkt hans självkänsla (Giddens 1997).  

 

Men majoriteten killar till skolan för att integrera sig med andra ungdomar (Mead 

1976). I denna miljö styrs ungdomarna av grupptrycket men på jobbet infinner 

dem sig ensamma och har inte tillgång till samma allmängiltiga attityd. Det jag 

menar här är att: dåliga skolprestationer kompenseras med andra dåliga aktiviteter, 

i form av skadegörelser. När ungdomsjobb inte fanns aktiverade ungdomarna med 

skadegörelse istället. I enlighet med Giddens (1997) beskrivning av den nya tiden 

som präglas av att människans traditionella värderingar ersätts med växande 

expertgrupper– och kunskaper var det alltså nödvändigt för socialtjänsten att 

rycka in när ungdomarna behövde det som mest för att leda dem tillbaka till deras 

förmåga att identifiera sig med andra vuxna. Makten att bestämma vem man 

kommer heller inte inifrån en själv (Börjesson & Rehn 2009: 102). Men man kan 

välkomna en beteckning genom att identifiera sig med en person som exempelvis 

har adhd, det vill säga man kan känna igen sina egenskaper i denna beskrivning 

(Ibid. ibid.). Det i sin tur blir förklaringen till att man accepterar beteckningen 

som en del av ens självidentitet (Giddens 1997).  

 



 
 

53 

Ungdomarna upplevde att omgivning såg till deras positiva sidor genom 

uppmuntrande ord och stöd. Detta kan tolkas som symbolisk interaktion (Mead, 

1976) där interaktionen med positiva människor skapar en dynamisk och positiv 

självbild (Giddens 1997).  Genom att samhället försökte hjälpa ungdomarna, 

inkluderades dem i samhörigheten (Durkheim, 1993). Belöningen, förutom 

pengar, var hos majoriteten ungdomar känslan av att vara behövd av arbetsplatsen. 

Sammanfattningsvis har ungdomarnas identifikations processer (Giddens 1997) 

skett under tiden och sker fortfarande under en långsam process av 

självförverkligande, eftersom dessa ungdomar ser på samhället som en auktoritet 

där man måste vara lyhörd för samhället för att kunna komma någon vart (Mead, 

1976).  

 

Utifrån ovannämnda påståendet identifierar sig ungdomarna i det stora hela med 

vuxna, arbete och arbetsuppgifter. Även om erfarenheter av olika ungdomsjobb 

har varierat så är det intressant hur man lär sig av sina misstag.  De har genom 

olika jobb fått en insikt om pengarnas värde och svårigheten kring att tjäna sina 

egna pengar. Men dem har också fått en värdefull tillvaro under helger, kvällar 

och lov som gett dem en inblick i ett annat liv än det vanliga ”hängandet”. Det 

intressanta är inte huruvida man har lyckats behålla ett jobb eller inte, utan hur 

man reflekterar över sig själv under den tiden som man har jobbet. 

6.4  Jämlikhet 

I intervjuerna framkom att individerna överlag var nöjda med 

ungdomsverksamheten och ville gärna fortsätta, men eftersom ungdomsjobb 

avslutas i samband med att ungdomarna slutför sina studier, var dem tvungna att 

hitta ett annat jobb. Ungdomarna menar också att man måste gå vidare med sitt liv 

och inte fastna i ett beroendeförhållande till verksamheten. I enlighet med Becker 

(2006) strävar ungdomarna att bryta sig ur stigmat utanförstående genom att ingå i 

ungdomsverksamheten och därmed upphöra med skadegörelse inom kommunen. 

Jag vill poängtera att det inte handlar om sysselsättningen i sig som ”uppehåller” 

dem till att inte förstöra kommunen, utan det handlar om att någon annan tror på 

dem. För dessa ungdomar handlar det mer om att upptäcka en ny sida av sig själv i 

interaktion med arbetsmarknaden (Mead 1976). Eftersom avvikelse innebär en 

följd av andras reaktioner på en persons handlande, kan jag inte utgå från att det 
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har att göra med en homogen kategori när jag studerar personer som betraktas som 

avvikande (Becker 2006: 23). Det är viktigt att komma ihåg att följande ungdomar 

som deltagit inom ungdomsjobb inte har begått skadegörelse, men betecknas 

avvikande fastän de inte brutit mot en regel. Av samma anledning kan jag inte 

vänta mig att finna gemensamma faktorer i form av personlighet eller livssituation 

som förklarar den förmenta avvikelsen (Becker 2006: 23). För många gånger 

återger ungdomarna sig själva som unika individer som har full förståelse för 

andras olikheter, och därför bör man anpassa ungdomsjobb till varje individ. 

Önskemålen som framkom kring ungdomsjobb omfattar utökad lön, timmar samt 

mer kontakt från socialtjänsten, för ungdomar som bedöms behöva detta. 

Ungdomarna anser att alla parter kan vinna på ovan nämnda punkter, eftersom 

man vill jobba mer och bli mer jämlik med sin vuxna omgivning (Tilly 2000). 

Men samtidigt ska man trivas på arbetsplatsen och det är här som socialtjänsten 

och initiativtagaren ska se till att ungdomen har det bra. För att komma ur 

avvikelse stämpeln (Becker 2006) behöver ungdomarna också kunna tilldelas och 

ta eget ansvar, annars har ungdomsjobb ingen verkan. I enlighet med 

ansvarstagandet kan dem också finna en mening med jobbet och växa som person 

genom att omgivningen ser till deras personliga utveckling (Mead 1976). 

Omgivningens reaktion på deras beteende kan stärka och försvaga deras position. 

Sociala regler är starkt differentierade efter klassmässiga, etniska, yrkesbestämda 

och kulturella linjer (se bakgrund). Dessa grupper behöver inte dela samma regler 

och gör det i själva verket inte. De problem som man möter i hanteringen av sin 

omgivning, liksom den historia och de traditioner som de bär på, leder till 

utvecklingen av skilda regelkomplex, där ungdomsbrottslighet ur underklassen 

kämpar för sitt revir (Becker 2006:27).   
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7. Sammanställning av granskande resonemang  

Jag menar att ungdomarnas tidigare desorienterade livsstil har övergått till en mer 

orienterad livsstil genom ungdomsjobbets rutiner, i enlighet med författarnas 

beskrivning av människans hantering av livskriser (Durkheim 1993; Sennett 

1999).  Genom att identifiera sig med andra vuxna har deras självbild stärkts 

eftersom dem i interaktion med andra vuxna förebilder lär sig att inte vandalisera 

eller utöva andra brottsliga handlingar (Mead 1976). För att ungdomarna ska 

kunna förändras sin attityd gentemot samhället och dess normer måste dem först 

förändra sin egen inställning, men också vinna omgivningens förtroende för deras 

personlighets förändring. Eftersom sociala livet är skapat av oss människor kan 

det också förändras genom våra handlingar (Giddens 1997). Ungdomarna strävar 

efter att bryta sig ur stigmat utanförstående (Becker 2006) och menar att 

ungdomsjobbet i dagsläget har bidragit till deras framförhållning. Jobbet har mest 

haft betydelse för deras självidentitet (Giddens 1997) eftersom ungdomarna har 

utvecklats till ansvarstagande människor. Genom att känna samhörighet med 

personalen och andra människor i deras omgivning har ungdomarna hittat tillbaka 

till samhörigheten med samhället (Durkheim 1993). 

 

I bakgrunden nämnde jag Touraine teori (2003) om att människor på ett generellt 

plan har separerats från varandra genom att välfärdssamhället har försvagats och 

människor har blivit alltmer individualiserade. Vidare belyser författaren 

(Touraine 2003) att det västerländska samhället är av mångkulturell karaktär, där 

både människor från olika kulturer faktiskt möts och lever tillsammans men också 

att det samhället har sina problem, eftersom människor från olika kulturer i vissa 

fall kommit att leva isolerade från varandra. Denna grundproblematik kan man se 

i analysen där ojämlika villkor infinner sig i att människor från olika kulturer lever 

isolerade från varandra. Det är samhällets struktur som införlivat ovanstående 

påstående (Durkheim 1993). Det går inte att utgå från att enbart människan väljer 

att segregerar sig, eftersom tidigare forskning påvisar att bostadsval speglar 

ekonomiskt välstånd och orsakar bland annat ojämlika (Tilly 2000) 

levnadsförhållanden bland människor, där ungdomar påverkas i högsta grad av 

detta (Nilsson & Estrada 2009).  
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Utifrån det sagda behöver ungdomarna vuxenresurser som stöttar dem till att bli 

mer delaktiga i samhället trots sina relativt sämre förutsättningar (2009). I 

intervjuerna framkom upplevelsen av utanförskap och social exkludering på grund 

av språkliga barriärer, personlighetsdrag, bostadsområde och fattigdom (Becker 

2006; Sarnecki 1985). Detta påverkar möjligheterna till jämlika (Tilly, 2000) 

levnadsförhållanden eftersom det saknas en medvetenhet kring de föreställningar 

som är dominerande. Det gäller alltså att finna en balansgång mellan den abstrakta 

verkligheten och den verklighet som ungdomarna upplever i sin värld, för att 

kunna närma sig kärnan bakom grundproblematiken.  

 

Föreställningen om vilka som exkluderas och inkluderas (Becker 2006) är också 

tydlig, genom deras definition av ansvar. Ungdomarna anser att man själv ska ta 

ansvar för sina handlingar, och vill man inte bli förknippade med ansvarslöshet i 

form av brottsligt beteende så ska man hädanefter sluta upp med det. Men ibland 

behöver man hjälp på traven från omgivningen (Mead 1976) i form av stöd från 

representativa människor från arbetsplatsen. Vidare tycker intervjupersonerna att 

ungdomsjobb behövs för andra ungdomar, eftersom det fortfarande finns dem som 

beter sig brottsligt i kommunen. Genom empiriska material har jag kommit fram 

till att mina intervjupersoner identifierar (Giddens 1997) sig själva utifrån den roll 

som dem blir tilldelade av sin omgivning (Mead 1976). Genom interaktion med 

andra tolkar de varandras gester och handlar efter de social regler som definierar 

situationer och beteendeformer (Becker 2006:17). Om man bryter mot reglerna 

betraktas man som opålitlig och kategoriseras som utanförstående. Utifrån det 

upplevde dem sig socialt exkluderade och avvikande i samhället (Becker 2006) 

eftersom deras negativa självbild bidrog till negativa handlingar. I sin tidigare 

desorienterade livsstil (Giddens 1997), fann dem sig själva och sin identitet 

genom att förklara sig utanför samhällets normer. Med hjälp av socialtjänstens 

samtal och andra insatser insåg ungdomarna att deras handlingar inte accepteras 

av samhället (Berger 2001). För att kunna bli socialt inkluderade var kriterierna att 

följa reglerna och på så sätt hitta tillbaka till samhällets rådande regler och 

struktur (Becker 2006). Ungdomarna intog tidigare en attityd gentemot samhället 

där avvikelse (Becker 2006) inte togs an frivilligt utan uppstod i dynamik med 

omgivningen (Mead 1976), det vill säga av andra vuxna. Samhället i sin tur 
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kategoriserade ungdomarna som avvikare utifrån konstruktionen om utanförskap 

(Becker 2006). 

7.1 Förslag till fortsatt forskning  

Mitt intresseområde grundar sig på tidigare studier kring ungdomsbrottslighetens 

orsaker, även om denna studie fokuseras på förebyggande återgärder, så är 

orsakerna till kriminallitet en utgångspunkt för att kunna förebygga 

problematiken. Problematiken har fått desto större utrymme inom 

samhällsdebatten men desto mindre spelrum i praktiken. Vidare forskning skulle 

kunna berör förebyggande arbete där man kan förändra ungdomars attityder i 

relation till samhället, eftersom själva kärnan bakom problematiken ligger i 

ungdomars förhållningssätt gentemot samhället. Fortsatt forskning bör rikta ljuset 

mot vad som kan göras åt brottslighetens orsaker eftersom det redan finns en 

väldig massa av material bakom själva motiven av brottsliga handlingar som 

begås av tonåringar. Därför kan det materialet ligga till grund för hur och på vilket 

plan man ska gå tillväga för att motverka ungdomsbrottslighet, det vill säga 

individ eller samhällsplan. Eftersom jag redan diskuterat individnivån, menar jag 

att samhällets resurser bör utjämnas till fler än bara dem som redan har 

ekonomisktvälstånd. Eftersom detta är lättare sagt än gjort, har ändå politiker sista 

ordet i frågan och kan därför påverka fördelningen av ekonomiska resurser i större 

grad än någon annan. Med det sagt blir mina avslutande ord, i enlighet med 

Einsteins definition av problemlösning: ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för 

att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
 

 

Sektorn för socialtjänsten                                                            Dnr 2007/804 109 

Ingemar Carlsson 

Kommunstyrelsen 2008- 02-13 

 

HANDLINGSPLAN MOT INBROTT OCH SKADEGÖRELSE 

Uppdrag och bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2008- 02- 04 i § 32 uppdra åt förvaltningen att 

utarbeta en handlingsplan mot inbrott och skadegörelse enligt intentionerna i en 

skrivelse som hade upprättats inom sektorn för socialtjänst 2008- 01- 16. 

Uppdraget har sin grund i att det under hösten 2007 förekom ökad skadegörelse, 

inbrott och inbrottsförsök främst i Mölnlycke. Vid kontakt med Mölnlycke 

Centrumförening 2008- 02- 13 framkom att situationen då var mycket bättre. Inga 

ytterligare oönskade händelser hade inträffat efter föreningens brev till kommunen 

i november.  

Handlingsplan 

Handlingsplanen ska omfatta återgärder med en bred ansats på både kort och lång 

sikt. I idena skrivelse fokuseras främst på återgärder som berör 

arbete/sysselsättning samt vissa insatser på Säteriområdet. Förvaltningen avser 

senare återkomma med förslag som rör fritid, skola, relationer samt ordning, 

säkerhet och kontroll.  

Analys av den aktuella situationen  

Enhetscheferna för socialtjänstens resursenhet respektive Fritid Ungdom har 

kartlagt situationen genom att hämta information och diskutera med 

ungdomsarbetare, fritidsledare, elevvärdar, socialtjänstpersonal, personer med 

invandrarkunskap, rektorer, lärare, brottsförebyggande rådet, polis, säkerhetschef 

m.fl. Genom kartläggning har man försökt komma fram till vilka ungdomar det 

handlar om, vem som har gjort vad, vilket stöd som pågår och vad som behöver 

göras. Samtal har förts med ungdomar kring vad som har hänt och vad de tycker 

att ungdomar och vuxna kan göra tillsammans för att förbättra situationen. 

Speciellt har samtal förts med äldre ungdomar om att de bör vara goda förebilder 

för de yngre. 

 

Sammanfattande intryck efter kartläggningen är att de som varit aktiva i 

skadegörelse och andra brottsliga handlingar är unga män och pojkar, 

hemmahörande i Mölnlycke och Landvetter. Det finns ingen tydlig enskild faktor 

som varit utlösande. Det som hänt skulle kunna hända i vilket gäng som helst och 

erfarna socialarbetare menar att liknande beteende går och kommer i vågor. Man 

kan dock se mönster med avseende på upplevelser av utanförskap och 

klasskillnader. I den aktuella situationen finns också inslag av spänningar som 

grundar sig på olika etnisk bakgrund.  
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Bilaga 2                                                                                                                           

FÖRSLAG TILL UPPSATSÄMNE 

Utvärdera projektet ”Ungdomsjobb” i Härryda Kommun 

 

Projektet 

Ungdomsjobb är ett projekt som initierats av kommunstyrelsen för att förhindra 

skadegörelse, kriminalitet och utanförskap. Syftet med projektet är att erbjuda 

ungdomar möjlighet till extra arbete. Detta ska leda till att ungdomarna får en 

tillhörighet på en arbetsplats, goda vuxenförebilder, stärkt självförtroende, en 

tydlig positiv konsekvens (betalning) av att utföra ett arbete samt minskad 

skadegörelse.  

 

Ungdomsjobb erbjuds till ungdomar i åldern 15-20 år. Ungdomar som kommer 

ifråga ska anses ha särskilda skäl för att bli aktuella för ungdomsjobb. Som 

särskilda skäl räknas faktorer som gör att ungdomen riskerar att hamna i 

utanförskap. Jobbet får inte bli ett alternativ till skola och erbjuds därför endast till 

ungdomar som går i skolan.  

 

Projektet har varit igång sedan 2008. Hittills har 110 ungdomar varit ute på 

ungdomsjobb.  

 

Ansvarig för projektet är en handläggare på Arbetsmarknadsgruppen som tillhör 

Socialtjänsten inom Härryda Kommun. Aktivt samarbete sker med Skola, 

Socialtjänst och Fritid för att identifiera ungdomar som kan vara i behov av 

ungdomsjobb utifrån ovan nämna kriterier.  

 

Utvärderingen 

Vi vill nu utvärdera om satsningen har gett önskat resultat och har därför kommit 

fram till en rad intressanta frågor som kan belysas: 

 

Har målet med att minska skadegörelse, kriminalitet och utanförskap i Härryda 

Kommun uppnåtts? 

Har utanförskapet för de ungdomarna som har varit med minskat? 

Vilka andra effekter har projektet fått (på ungdomarna, i samhället)? 

Vad gör ungdomarna som har varit med i projektet nu? 

Hur har samarbetet med andra partners fungerat? 

Är detta ett effektivt sätt att förebygga utanförskap? 

 

Studenten får själv föreslå en teoretisk ram och en metod för utvärderingen. 

Frågeställningarna som är givna ovan kan förändras och anpassas till ett lämpligt 

format för uppsatsen. Studenten kommer att få tillgång till allt material och alla 

kontaktuppgifter som behövs och kommer att nära samarbeta med handläggaren 

för ungdomsjobb. Hänsyn måste tas till sekretessregler som gäller inom 

Socialtjänsten. Resultatet av examensarbetet kommer att presenteras till 

kommunpolitikerna och kommer att användas för att vidareutveckla projektet.  
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Bilaga 3 (1) 

 

 
INFORMATION OM UNGDOMSJOBB 

-till initiativtagare- 
Definition  

Ungdomsjobb är en satsning av Härryda Kommun för att förebygga ungas 

utanförskap. Tanken med ett ungdomsjobb är att ge ungdomar i riskzon en 

möjlighet att få en bra introduktion till vuxen- och arbetslivet, en attraktiv 

sysselsättning på fritiden samt en möjlighet att tjäna extrapengar. Detta ska leda 

till att ungdomarna får en stärkt självbild och en känsla av att vara delaktiga och 

behövda.  

Målgrupp 

Ungdomsjobb erbjuds till ungdomar i åldern 15-20 år. Ungdomar som kommer 

ifråga ska anses ha särskilda skäl för att bli aktuella för ungdomsjobb. Som 

särskilda skäl räknas faktorer som gör att ungdomen riskerar att hamna i 

utanförskap. Ansträngd ekonomi är inte en faktor i sig.  

Som speciella skäl för att bli aktuellt för ungdomsjobb räknas (utan inbördes 

rangordning): 

 Ungdomen uppvisar ett normbrytande beteende och upplever socialt 

utanförskap. 

 Ungdomen ingår i riskzon för kriminalitet. 

 Ungdomen har sociala skäl, t.ex. missbruk eller psykisk ohälsa i familjen, 

en svår hemsituation. 

 Ungdomen har svårt att integrera sig i Sverige  och uppvisar tendenser till 

att utveckla ett normbrytande beteende, 

- eller riskerar att hamna i socialt utanförskap om hon/han inte får några 

insatser,  

- eller har en svår hemsituation 

Jobbet får inte bli ett alternativ till skola och erbjuds därför endast till ungdomar 

som går i skolan. Sköter ungdomen inte sin skolgång riskerar hon/han att 

ungdomsjobbet avslutas. Undantag kan tillämpas i vissa fall. 

Arbetstid 

Under terminen får ungdomen jobba max 6 timmar i veckan, vid lov kan 

ungdomen jobba max 30 timmar i veckan om detta är avtalat med handläggaren 

för ungdomsjobb. Arbetet får inte störa skolgången. 

Vanligtvis skrivs först en överenskommelse om ungdomsjobb på två månader 

(eller några veckor under sommaren) och efter det utvärderas om ungdomsjobbet 

ska fortsätta eller avslutas. Faktorer som spelar in om ungdomsjobbet förlängs är 

hur det har fungerat på jobbet och om behovet kvarstår samt hur många platser det 

finns. 

Ansökan 

Ansökan fylls i av ungdomen tillsammans med initiativtagaren till 

ungdomsjobbet. Initiativtagaren kan t.ex. vara en kurator, ungdomsarbetare eller 

fritidsledare, handläggare på socialtjänsten etc. Ungdomar under 18 år behöver 

underskrift från vårdnadshavare.  
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Bilaga 3 (2) 

Efter att ansökan har kommit in kallas ungdomen på en intervju. Att komma på 

intervju betyder inte automatisk att man får ett ungdomsjobb. Vilka som får 

ungdomsjobb beror på hur stort den unges behov anses vara och hur många andra 

som är aktuella för ungdomsjobb just nu. På intervjun pratar vi om den unges 

bakgrund, skol- och hemsituation samt om ungdomen har några andra insatser för 

närvarande. Tanken är att ungdomsjobbet ska bidra till en positiv utveckling för 

ungdomen och därför kan det hända att vi föreslår några andra insatser som pågår 

parallellt med ungdomsjobbet. Sedan börjar handläggaren söka efter en passande 

arbetsplats. Matchning av arbetsplats görs för varje ungdom individuellt varför det 

ibland kan ta tid. I snitt kan ca 13-14 ungdomar vara ute på ungdomsjobb 

samtidigt. 

Andra insatser 

Ett jobb i sig löser inga problem men kan göra en positiv skillnad för ungdomen 

om det kombineras med andra insatser. Därför ska ungdomsjobb ses som en del 

av en helhet och inte bara en enskild insats. Har ungdomen insatser för närvarande 

(t.ex. kontaktperson på Socialtjänsten, kontakt med Fritid, kuratorssamtal) bör det 

finnas en kontinuerlig kontakt mellan de inblandade parterna så att information 

kan utbytas och insatserna kan koordineras. Har ungdomen för närvarande ingen 

annan insats ska en diskussion föras med initiativtagare, prio-gruppen, 

handläggare för Ungdomsjobb och ungdomen om vad som behövs för att 

ungdomsjobbet ska leda till en positiv utveckling för ungdomen. Det kan vara 

regelbundna samtal med initiativtagaren eller andra åtaganden. Det viktigaste är 

att insatsen är individuellt utformat och att ungdomen är med på den.  

Prio-grupp 

För att få en bättre helhetssyn finns det en prio-grupp för Ungdomsjobb som 

träffas en gång i månaden. Prio-gruppen består av representanter från Skola, Fritid 

och Socialtjänsten samt handläggaren för Ungdomsjobb. Gruppen tar beslut om 

vilka ungdomar som ska få ungdomsjobb och diskuterar vilka andra insatser som 

kan komma i fråga för ungdomen.  

Jobbet 

De flesta ungdomarna jobbar under helgerna och därför är urvalet av arbetsplatser 

begränsad. En typisk arbetsplats kan vara en butik, en restaurang eller ett 

äldreboende. Ungdomsjobbet räknas formellt som en praktik och det är Härryda 

Kommun som står för försäkring och finansiell ersättning under praktikperioden. 

Arbetsplatsen står för handledningen.  

När ungdomen fått arbete meddelas initiativtagaren om var ungdomen skall 

arbeta, hur lång period och omfattning. Efter att ungdomen startat arbetet 

meddelas även målsman via brev. Under tiden som ungdomen är ute på sitt arbete 

är det handläggaren för ungdomsjobbet som följer hur arbetet flyter på. En första 

uppföljning görs vanligtvis efter 2-3 veckor. Det är initiativtagarens uppgift att ta 

kontakt med ungdomen eller handläggaren för att följa upp ungdomsjobbet. Om 

skolarbetet inte fungerar tillfredställande är det viktigt att informera handläggaren 

om detta. När det är dags att avsluta perioden för ungdomsjobbet kallar 

handläggaren för ungdomsjobb till ett uppföljningssamtal tillsammans med 

ungdomen och initiativtagaren för att diskutera hur det har gått på jobbet och om 

det finns ett fortsatt behov av ungdomsjobb. Ersättning utgår efter ålder. 

Ersättningen är 60 kr/h för ungdomar mellan 15 och 17 år, samt 65 kr/h för 

ungdomar mellan 18 och 20 år. Ingen OB-ersättning utgår. 
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Intervjuguide                                                                                                                 

Inledande frågor 

När fick du ungdomsjobb? 

Hur länge har du haft ungdomsjobbet? 

Hur ofta jobbade du, det vill säga, kvällar/ helger/ lov? 

Varför ville du gå med i ungdomsjobb? 

Hur gjorde du för att gå med i ungdomsjobb? 

 

Interaktion 

På vilket sätt påverkades du av kontakten med initiativtagaren? 

- Hur mycket kontakt hade ni? 

- Vad pratade ni om? 

- Träffades ni på arbetsplatsen? 

 

Hur har det gått för dig på arbetsplatsen? 

- Hur fungerade samarbetet med personalen? 

- Hur skötte du dina arbetsuppgifter? 

- Hur skötte du dina arbetsuppgifter? 

- På vilket sätt var din erfarenhet av arbetsplatsen bra/ dålig? 

- Har du velat avsluta ungdomsjobbet under perioden som du jobbade? Om 

ja, varför? 

- Hur skötte du eventuella svårigheter på arbetsplatsen? 

- Hur hade du skött eventuella svårigheter idag? 

- Hur har det gått efter avslutat jobb?  

- Har du fått ett nytt ungdomsjobb? 

- Hur länge vill du fortsätta? 

Utanförskap 

Vad innebär skola för dig? 

Presterar du bättre/sämre i skolan när du jobbar? Varför? 

Om du fick välja mellan att arbeta eller gå i skolan, vilket skulle du i så fall välja? 

Varför? 

Vad finns det för skillnader mellan att gå i skolan och att jobba? 

Varför tror du att vuxna vill att du ska jobba? 

Vad anser dina föräldrar om att du har varit med i ungdomsjobb? 

Hur tycker dina föräldrar att du har utvecklats som person efter ungdomsjobb?  

Självidentitet  

Hur tror du att andra ungdomar påverkas av ungdomsjobb? 

- Varför tror du att det finns kvar? 

- Varför tror du att andra ungdomar går med i ungdomsjobb? 

- Tror du att fler ungdomar sköter sig och tar ansvar? 

Jämlikhet 

Finns det något som du vill förbättra med ungdomsjobb? 

- Mer hjälp med praktiska saker? /Lämna tidrapporter?/ Sköta tider? 

- Skulle du vilja byta arbetsplatser under tiden som du jobbar? 

- Skulle du vilja prata mer om hur du skötte dig på arbetsplatsen? 

- Önskemål kring andra arbetsplatser? 
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