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 Några arbetslösa ungdomars upplevelse av arbetslöshet 

 

Amelia Ahrneteg och Hanna Bonli 
Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med föreliggande undersökning är att få kunskap om hur några arbetslösa 

ungdomar upplever sin situation som arbetslös, vilket studeras med fokus på framtidstro, 

sin egen förmåga/kompetens till att påverka möjligheterna att få jobb samt vilka faktorer 

de upplever är viktiga när det gäller att få ett jobb inom en snar framtid. Detta studeras 

utifrån teorierna om locus of control och self-efficacy. Två tjejer och fem killar i åldrarna 

16-24 år, samtliga arbetslösa och inskrivna på Ungdomskraft, deltog i semistrukturerade 

intervjuer. Resultatet visade att majoriteten av ungdomarna har en hög tilltro till sina egna 

resurser och upplever att de själva har kontroll över sin situation som arbetslös. Vidare 

visade resultaten på ett mönster mellan intern locus of control och hög self-efficacy i 

samband med en positiv framtidstro med avseende på att få ett jobb. 

 

Nyckelord: Arbetslöshet, arbetssökande, framtidstro, locus of control, self-efficacy 
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Young and unemployed today
2

 

Some unemployed young people´s experience of unemployment  

 

Amelia Ahrneteg and Hanna Bonli 
Halmstad University, School of Health and Society 

 

 

                                                                  Abstract 

The purpose of this study is to gain knowledge into how some unemployed young people 

perceive their situation as unemployed, which is studied with a focus on their faith in the 

future, their own ability/competence to affect the chances of getting a job, and which 

factors they feel is important when it comes to getting a job in the near future. This is 

studied from theories of locus of control and self-efficacy. Two girls and five boys in the 

age between 16-24, all unemployed and enrolled in Ungdomskraft, participated in semi 

structured interviews. The results showed that the majority of young people have a high 

confidence in their own resources and feel that they have control over their situation as 

unemployed. Furthermore, the result showed patterns between internal locus of control 

and high self-efficacy in relation to a positive faith of the future when it comes to getting 

a job. 

 

Keywords: Faith in the future, jobseeking, locus of control, self-efficacy, unemployment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Advanced course (61-90hp) paper in Psychology, Autumn 2012 

Supervisor: Peter Karlsson 

Examinator: Farhan Sarwar 

 



4 

 

Arbetslöshet  

På arbetsförmedlingens hemsida http://www.ams.se definieras en arbetslös som en person 

utan arbete som är inskriven på arbetsförmedlingen och som aktivt söker jobb, samt är 

tillgänglig att ta en anställning om detta dyker upp. Den höga ungdomsarbetslösheten i 

Sverige idag är ett välkänt och ytterst aktuellt samhällsproblem vars omfattning ökar för 

varje år, vilket går att utläsa från den statistik som varje kvartal publiceras på 

http://www.scb.se. Statistiska Centralbyrån klargjorde i ett pressmeddelande att antalet 

arbetslösa ungdomar (15-24 år) i oktober 2011 uppgick till 127 000, vilket motsvarar 21,1 

% av arbetskraften. Siffor från motsvarande period 2012, hämtade från 

http://www.ekonomifakta.se visar på en ökning på 0,4 % då ungdomsarbetslösheten vid 

denna mätning stigit till 129 000, vilket motsvarar 21, 5 % av arbetskraften. Med 

arbetskraften avses de ungdomar i landet som söker någon form av anställning; heltid, 

deltid eller extrajobb. Specifikt för många av dessa ungdomar är att de hamnar i 

arbetslösheten i övergången mellan barndom och vuxenliv, de hamnar utanför 

arbetsmarkanden så gott som direkt. De stöter på svårigheter att över huvudtaget komma 

in på arbetsmarknaden (Jönsson, 2003).  

     Rantakeisu, Starrin och Hagquist (1996) anser att ungdomsarbetslösheten inte bara är 

ett problem på individnivå utan också pekar på en obalans i samhället och bör därför 

uppmärksammas. Att känna delaktighet med samhället är viktigt, men p.g.a. arbetslöshet 

riskerar dagens ungdomar att få en dålig start och direkt hamna utanför (ibid.). Även 

Hammarström (1996) menar att en arbetsplats kan goda referensramar för ungas 

identitetutveckling och möjlighet till sociala kontakter, medan arbetslöshet tvärtom kan 

ge individen negativa referensramar. Arbetslöshet påverkar inte bara det psykiska 

välmående och utvecklingen utan kan även göra det svårt rent praktiskt att som ung 

komma in i vuxenvärlden (Hammarström, 1996).  

 

Arbetslöshetens påverkan på det psykiska välbefinnandet 

Begreppet psykisk hälsa används ofta i samband med arbetslöshetsforskningen (Jönsson, 

2003; Warr, 1987; Jahoda, 1986). I en studie av Axelsson och Ejlertsson (2002) 

uppvisades ett samband mellan arbetslöshet hos ungdomar och en sämre psykisk hälsa. 

Författarna till studien menar att de arbetslösa ungdomarna som deltog i studien 

uppvisade en sämre mental hälsa än de i samma ålder som arbetade eller studerade. Vad 

som också framgick i studien var vikten av socialt stöd. Ett gott socialt stöd av föräldrar 

fungerade som en buffrande effekt. De ungdomar som ansåg sig sakna socialt stöd samt 

uppvisade låg självkänsla ansågs särskilt sårbara (ibid.). Efter en kvalitativ studie menar 

Jönsson (2003) att arbetslöshet påverkar en individs självbild och tär på individens 

självförtroende. I studien uppmärksammade Jönsson ord ifrån intervjupersonerna som 

skam, nolla och värdelös. De personer som erhöll A-kassa berättade också om oron att 

förlora denna, att tvingas ta socialbidrag kändes för de flesta intervjupersoner väldigt 

skamfyllt, vilket bekräftades av de personer som vid studiens tidpunkt redan erhöll 

socialbidrag (ibid.).  

     Jahoda (1986) menar att arbetslöshet är psykologiskt destruktivt eftersom individen 

fråntas viktiga funktioner för att må bra och att psykisk hälsa har koppling till en individs 

uppfattning om sig själv och omvärlden samt till förmågan att motstå yttre påverkan och 

möjligheten till att realisera sina egna förmågor (Jahoda, 1986). Jahoda menar att ett 

arbete främst har två övergripande funktioner, det ena är det manifesta behovet vilket 

http://www.ams.se/
http://www.scb.se/
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innebär att individen kan försörja sig och sin familj. Ett arbete täcker också ett latent 

behov som är av stor vikt för att en individ ska må bra (ibid.). När en individ är arbetslös 

och inte får sina latenta behov uppfyllda kan det innebära att en individs psykiska hälsa 

påverkas negativt. De fem latenta behovet handlar bland annat om den struktur och de 

sociala kontakter ett arbete ger en (Hallsten, 1998). Vitaminmodellen är skapad av Peter 

Warr (1987) och förklarar utifrån nio bestämningsfaktorer om vad en livssituation ska 

innehålla för att främja en individs mentala hälsa. Warr menar att ett arbete är ett 

instrument till att själv försörja sig med dessa vitaminer. Att inte ha ett jobb eller att bli 

arbetslös kan leda till dålig självkänsla, som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa (ibid.). 

Mycket av dessa vitaminer kan tillgodoses naturligt via arbetet, och i en situation som 

arbetslös uteblir många av dessa vilket kan leda till psykisk ohälsa (Warr, 2007).   

 

Ungdomskraft 

Ungdomskraft (arbetsmarknadsenheten) är ett kommunalt projekt för att skapa 

sysselsättning åt ungdomar i åldern 16 till 24 år, vilka i dagsläget varken arbetar eller 

studerar. På Halmstad kommuns hemsida http://www.halmstad.se under rubriken 

Näringsliv & Arbete återfinns information om verksamheten. Syftet med denna 

verksamhet är att rusta och vägleda dessa personer för att de ska kunna stärka sina 

möjligheter att komma ut i arbetslivet eller gå vidare i studier. För att göra detta arbetar 

Ungdomskraft med att erbjuda praktikplatser på någon kommunal arbetsplats vilket sedan 

resulterar i en kortare tidsbegränsad anställning. Knutet till verksamheten finns flertalet 

olika kompetenser så som ungdomshandläggare, arbetsförmedlare, studie- och 

yrkesvägledare samt kurator.      

     Författarna till denna studie har fått kontakt med arbetslösa ungdomar via 

verksamhetens arbetsförberedande kurs Get Ready. Via muntlig kommunikation den 19 

november 2012, fick författarna information om kursens utformning. Programmet 

sträcker sig över några veckor vilka är fulla med aktiviteter som ska stärka och förbereda 

ungdomarna i syfte att resultera i en egen inre motivation. 

 Individuell coachning 

 CV och personligt brev 

 Temadagar och föreläsningar  

 Studiebesök 

 Friskvård 

 Samtalsstöd 

Framtidstro  

I en studie genomförd av Bolinder (2006) klarläggs hur arbetslösa människors 

förväntningar och beteenden formas av de situationer som personen befinner sig i, samt 

bidrar till deras möjligheter att erhålla anställning. 3500 slumpmässigt utvalda arbetslösa 

personer, i varierande åldrar, registrerade vid en arbetsförmedling deltog i studien som 

pågick mellan åren 1996-1997. I sin avhandling lyfter författaren fram två differentiella 

handlingsstrategier, aktiverings- och anpassningsstrategin, vid arbetslöshet. När personen 

agerar utifrån aktiveringsstrategin försöker personen aktivt, oavsett tiden, att hitta ett jobb 

i syfte att kunna uppnå primär kontroll över sitt liv. Med begreppet primär kontroll avses 

att individen försöker återfå balansen i tillvaron genom att förändra omgivningen i linje 

http://www.halmstad.se/
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med deras önskningar. Utifrån denna strategi är bristen på arbete det enda hindret för den 

arbetslöse. Bolinder menar att i aktiveringsstrategin verkar yttre omständigheter som 

hinder för att individen ska uppnå sina mål, men då individer snarare är aktiva än passiva 

försöker de ständigt påverka händelser i sin omgivning baserat på sin inre motivation. 

Aktiveringsstrategin används av personer som finner lediga arbeten att konkurrera om. 

Den andra handlingen kallas för anpassningsstrategin (ibid.) Denna alternativa 

handlingsstrategi utgår ifrån att personen anpassar sig till den nya situationen som 

arbetslös, vilket efter en längre tid kan försätta individen i passivitet dvs. att personens 

sökaktiviteter minskar parallellt med den tid som passerar utan erhållen anställning. 

Anpassningsstrategin tillämpas av personer som inte finner lediga jobb att konkurrera 

om. Resultaten avseende arbetslösas beteende i studien pekade på att sökintensiteten inte 

påverkas av tiden som arbetslös dvs. att långtidsarbetslösa inte söker arbete i mindre 

omfattning än korttidsarbetslösa. 

     Vad gäller förväntningar menar Bolinder (2006) att merparten av de personer som 

befinner sig i arbetslöshet gör en realistisk bedömning av sina chanser att få ett arbete, 

men samtidigt förekommer det även en del orealistiska värderingar av möjligheterna. I 

förhoppning om en kortsiktig lönsamhet förekommer det att arbetslösa godtar en 

anställning, vilken de egentligen är överkvalificerad för, vilket enlig författaren utgör ett 

problem. Bolinder fann i resultaten till denna studie att sänkta krav eller accepterade 

tillfälliga anställningar kan föranleda långtidsarbetslöshet. Vidare visade studien att en 

positiv realistisk förväntan till att erhålla en anställning kunde öka möjligheterna till att få 

ett jobb (ibid.). I ett nyhetsbrev publicerat den 7 september 2009 på Svenskt Näringslivs 

hemsida (http://svensktnaringsliv.se) hänvisas till en undersökning baserad på 100 

ungdomars svar från Danmark respektive Sverige utförd av Svenskt Näringsliv. I studien 

framkommer att 9 av 10 ungdomar känner oro inför framtiden och möjligheten att erhålla 

en anställning. 

     I sin bok Val av livsstil skriver ungdomsforskaren Stig-Arne Berglund att ungdomars 

olika livsstilar påverkas av de olika sociala sammanhang som de befinner sig i. Berglund 

(1998) belyser att ungdomars olika livsstilar leder dem till olika vägar i livet. Val av 

socialt umgänge kan påverka ungdomars sätt att hantera vardagen och medför att de 

förhåller sig till situationer på olika sätt. Berglund menar att kunskap om ungdomars 

sociala umgänge är viktigt för att ett heltäckande perspektiv om vad som påverkar 

arbetslösa ungdomars framtidstro ska kunna kartläggas.  

 

Locus of control 

Locus of control (LOC) är ett begrepp inom psykologin som myntades av Julian B Rotter 

år 1954. LOC räknas som en personlighetsfaktor eller personlighetsdimension (Rotter, 

1990). Lefcourt (1982) pekar på att ett resultat av en händelse uppfattas antingen som 

något som sker beroende på eget agerande och egna val eller som ett resultat av yttre 

omständigheter. Begreppet beskrivs som en skala där intern och extern LOC är varandras 

motsatser där graden av självupplevd kontroll avgör vad på skalan individen hamnar. 

Teorin grundar sig i individens subjektiva bild (ibid.).  

 

     Intern och extern locus of control. Rotter (1990) menar att individen kan ha två olika 

uppfattningar, intern eller extern, om varför saker och ting händer och i vilken 

utsträckning individen själv kan påverka sitt liv. För en person med hög grad av extern 

http://svensktnaringsliv.se/
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LOC, kallade externer, innebär det att denne inte upplever någon kontroll över händelser i 

livet utan tror att saker som påverkar deras liv har med ödet, slumpen eller tur att göra 

(Rotter, 1990). De känner i regel sig oförmögna att själva påverka deras liv och de 

placerar kontrollen och ansvaret utanför sig själva. Är graden av extern LOC hög skylls 

eventuellt uppkomna problem på andra och inte på individen själv. Detta kan innebära att 

externer lättare handskas med problem eftersom de inte lägger ansvaret inom sig själva, 

de undviker att konfrontera de problem som uppstår (ibid.).  

     Rotter (1990) menar att personer med hög intern LOC, kallade interner, upplever att 

de själva har kontroll över sitt liv och det som sker och att deras agerande i saker och ting 

kommer få en påverkan. De ser en stark koppling mellan deras egna handlingar och de 

konsekvenser det för med sig, vare sig de är goda eller onda. De ser sig själv som agent i 

sitt eget liv och anser att deras handlande och agerande är det som avgör hur framtiden 

ser ut. Att ha hög grad av intern LOC menar Rotter innebär att ansvaret för ett visst 

beteende, val som tas eller beslut som görs placeras hos personen i fråga. De tenderar 

också att prestera bättre och motivera sig själva. Dock kan personer med hög intern locus 

klandra sig själv hårdare om något går fel då ansvaret ligger inom dem. LOC påverkar 

alltså både gällande positiva och negativa situationer, personens beteende kan relateras 

till resultatet oavsett om det är bra eller dåligt (ibid.). Eftersom interner känner sig 

kompetenta att upprätthålla kontrollen i sitt liv bör de generellt sett ha större behov av 

självbestämmande (Ng, Sorensen & Eby, 2006). Interner tenderar också att sätta upp 

svårare mål och har ett starkare behov av att prestera än vad externer har (Yukl and 

Latham, 1978, ref. i Ng, Sorensen & Eby, 2006).  

 

     Locus of control och påverkan på individen. Individer med intern LOC vägleder sig 

själv i stor utsträckning medan de med extern locus of control ser till andra för 

vägledning (Lefcourt, 1982). En persons LOC ses oftast inte som situationsbaserad utan 

mer generell, dvs. en person som har hög intern LOC har det i de flesta situationer. Dock 

kan nivån skifta en aning beroende på situation men är i stort sett stabil över tid. Vilken 

typ av LOC en människa har kan till viss del påverka hur händelser utspelar sig samt 

vilka förutsättningar som finns i en situation. Interner tenderar att skapa möjligheter till 

handlande medan externer kan begränsar sig själv i handlingsalternativ (ibid.). 

     Rotter (1990) betonar att personer med intern LOC upplever att de själva kan påverka 

händelser i livet, ofta genom att arbeta hårt och vara ihärdiga. Dessa resultat har gått att 

finna i studier gjorda på studenter där de akademiska prestationerna var avsevärt bättre 

hos interner i jämförelse med externer (ibid.). 

 

     Locus of control och arbetslöshet. I en studie av Goldsmith och Veum (1996) visas 

samband mellan nedsatt psykologisk hälsa och arbetslöshet hos ungdomar. I studien 

framkommer det att arbetslöshet har negativa psykologiska konsekvenser för hälsan och 

välbefinnandet och kan visa sig i form av dåligt självförtroende, sänkt upplevelse av 

kontroll, stress m.m. I studien framkommer att individer med hög intern LOC är mer 

benägna att söka information för att lösa sitt problem samt att konfrontera problem, i 

detta fall arbetslösheten (ibid.). Lefcourt (1982) sammanfattar det som att individer med 

intern LOC lättare kan engagera sig i komplexa kognitiva aktiviteter, i detta fall har 

lättare att ta tag i sin situation som arbetslös och aktivt söka jobb.  

     Författarna till denna studie har funnit två olika studier vilka samtliga behandlar 
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övergången från att vara arbetslös till att lyckas erhålla en sysselsättning. I en av dessa 

studier har forskarna funnit resultat som visat att en högre känsla av intern LOC är 

associerad med en högre sannolikhet för återanställning samt med kortare perioder av 

arbetslöshet (Gallo, Endrass, Bradley, Hell & Kasl, 2003). I en longitudinell studie gjord 

på arbetslösa ungdomar i USA framkom resultat i form av att unga arbetslösa män med 

en intern LOC var de som hade högst aktivitet i sina jobbsökande aktiviteter (McGee, 

2010).  

 

Self-efficacy 

En viktig del i förklaringen till varför människor känner sig motiverade att genom egen 

aktivitet ta sig an vissa uppgifter är individens self-efficacy. Self-efficacy som modell 

myntades av den kanadensiska socialpsykologen Albert Bandura och härstammar, liksom 

LOC, från den sociala inlärningsteorin. I likhet med Rotter (1990) pekar Bandura genom 

denna modell på den långtgående historiken kring människans behov av att kunna 

förutsäga och påverka livsomständigheter, vilket kan härledas tillbaka från tilltron till 

ödet, myter och gudar. Banduras (1977) egna definition av self-efficacy är ”en persons 

tilltro till sin egen förmåga att nå framgång i en specifik situation” (s.7). Denna tilltro 

påverkar i sin tur flertalet olika händelser genom livet, exempelvis hur personen hanterar 

en viss uppgift, i vilken utsträckning omgivningens krav genererar stress, uthållighet för 

hinder och misslyckanden, hur samarbete och bemötande av andra fungerar osv. Teorin 

om self-efficacy betonar tydligt att individen inte kan uppnå en önskan enbart genom att 

passivt tro på det intensivt. För att nå framgång i en viss situation krävs istället att 

individen själv tror på sina egna resurser (kunskap, motivation, intensitet, uthållighet etc.) 

samt att dessa är tillräckliga för att individen skall kunna planera och lösa en viss 

utmaning (Bandura, 1997).  

     Bandura (1977) menar att sannolikheten för att personen ska bedöma situationen som 

en utmaning påverkas av graden utav upplevd self-efficacy. Detta betyder att en person 

med låg self-efficacy i mindre utsträckning har tilltro till den egna förmågan att lösa en 

viss uppgift eller att nå ett särskilt mål vilket ökar sannolikheten för ett misslyckande vid 

konfronterandet av en utmanande situation (Creed, Oei, & Weiner, 1999). I 

sammanhanget är det dock viktigt att betona att den upplevda self-efficacyn dock inte kan 

generaliseras till alla situationer en person utsätts för. Med uppgiftsspecifik self-efficacy 

avses möjligheten att en person kan ha hög self-efficacy inom ett visst område, men låg 

inom ett annat (Bandura, 1997). I motsats till LOC är self-efficacy situationsbaserad och 

en person kan under samma period uppleva en varierad nivå av self-efficacy i olika 

situationer (ibid.). Teorin gällande LOC behandlar inte nivåvariationen i olika, specifika 

situationer, utan hänför snarare till personens livsomständigheter ur ett generellt 

perspektiv. En individs self-efficacy följer en stegrande utvecklingskurva genom hela 

livet (Bandura, 1997). Den startar i tidig barndom i och med att barnet stöter på och 

genomgår olika erfarenheter, uppgifter och situationer. 

 

     Källor till self-efficacy. Bandura (1977) menar att de faktorer som påverkar en persons 

self-efficacy inför en viss uppgift är: tidigare självupplevda erfarenheter, modellinlärning, 

social påverkan samt tolkning av det fysiologiska och psykologiska tillståndet. Utifrån 

dessa fyra informationskällor påverkas individens individuella grad av self-efficacy 

vilken kan höjas och sänkas. Av de fyra informationskällorna betraktas individens 
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tidigare självupplevda erfarenheter vara den som är störst och således har stört påverkan 

(ibid.). Bandura (1997) menar att inför varje ny uppgift som individen ställs inför plockar 

denne fram tidigare erfarenheter generaliserade från en likande situation, för att därefter 

göra en omedveten kognitiv bedömning över det preliminära utfallet av handlingen i den 

nya situationen. Med modellinlärning menar Bandura att människor kan observera och 

jämföra sig själva med andra personer som är lika dem själva i sättet när dessa utför olika 

uppgifter och på detta sätt öka den egna tilltron till att själva prestera ett lyckat resultat i 

handlingar. Källan social påverkan kan förklaras som att människor kan bli övertalade av 

sin sociala omgivning och därmed att öka sin tilltro till sin förmåga, sin self-efficacy, att 

tro att de besitter den kapacitet som krävs för att lyckas i olika handlingsalternativ. 

Slutligen menar Bandura att det fysiologiska och psykologiska tillståndet hos individen 

spelar en viktig roll för upplevelsen av self-efficacy. Känslor, sinnesstämningar och 

stressnivåer m.fl. kan alla påverka hur en person upplever tilltron till sin egen förmåga att 

lyckas i en specifik situation. Bandura är dock tydlig med att påpeka att det inte är själva 

intensiteten i det fysiologiska och psykologiska tillståndet som är avgörande utan snarare 

hur personen själv upplever och tolkar dessa (ibid.). 

 

      Self-efficacy och individuell påverkan. Enligt Bandura (1997) är den teoretiska 

utgångspunkten att self-efficacy spelar en avgörande roll för hur en person kommer att 

bete sig när denne ställs inför olika uppgifter och situationer i livet. Det är alltså 

personens individuella upplevelse av self-efficacy i just den aktuella situationen som 

resulterar i en differentiell tolkning och därefter val av beteende. Lusszczynska, 

Schwarzer, Lippke och Mazurkiewicz (2011) menar att människor tenderar att undvika 

uppgifter i vilka deras self-efficacy är låg men utför uppgifter där self-efficacy är hög. 

Forskning har visat att den optimala nivån av self-efficacy för att nå framgång i en 

situation återfinns något över förmågan. Detta för att mäniskor då är som mest 

uppmuntrade att ta sig an utmanande uppgifter och berikas med ny erfarenhet (ibid.). Vad 

gäller motivation så tenderar denna att påverkas både positivt och negativt av personens 

self-efficacy (Bandura, 1977). Generellt kan sägas att mäniskor med hög self-efficacy 

oftare slutför uppgifter och har en längre uthållighet med avseende på den egna 

ansträngningen, i jämförelse med personer med låg self-efficacy. Bandura (1997) pekar 

dock på att individer med låg self-efficacy ibland kan känna sig mer motiverade att lära 

sig om ett mindre familjärt ämne i motsats till en person med hög self-efficacy som inte 

förbereder sig lika väl inför en uppgift. 

 

     Self-efficacy och jobbsökande. Flera studier har gjorts kring kopplingen mellan en 

persons self-efficacy och genomförandet av jobbsökande aktiviteter (Yang & Yang, 2009; 

Hallsten, 1998; Creed et al., 1999; Eden och Avriam, 1993). I forskning har begreppet 

söka-jobb self-efficacy (job-search self-efficacy) definierats som: ”job-search self-efficacy 

refers to an individual's confidence in his or her ability to successfully perform a variety 

of job-search activities.” (Wanberg, Kanfer & Rotundo, 1999, s. 899). Rife och Kilty 

(1990) menar att detta begrepp syftar till en individs subjektiva upplevelse av kompetens 

vid utförandet av olika jobbsökande aktiviteter i syfte att erhålla en anställning.  

     Creed, Machin och Hicks (1999) har i sina studier funnit resultat i form av att 

arbetssökande individer med hög self-efficay har större möjlighet att lyckas då de 

förväntar sig ett gott utfall av sitt arbetssökande. Dessa resultat styrks av Bandura (1997) 
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som menar att en högre grad av self-efficacy tenderar att påverka en arbetssökande 

individ positivt då det medför en positivare syn på den egna situationen samt bidrar till ett 

energiskt arbetssökande. Forskare inom detta område har dock funnit en del andra viktiga 

resultat att ta i beaktande. Creed, Oei & Weiner (1999) hänför att en arbetssökande med 

en låg self-efficacy kan drabbas av samma effekt som vid en självuppfyllande profetia. 

Med detta avses att om individen förväntar sig att en handling ska generera ett negativt 

utfall så ökar risken för att detta blir en faktisk verklighet. Vad som tenderar att hända är 

att individen försätts in i en negativ spiral med ännu lägre self-efficay, vilket därmed 

medför risken för ett negativt utfall i form av mindre aktivitet i sökandet efter jobb 

(ibid.).  

     En persons söka-jobb self-efficacy har i flera studier visat sig vara mycket formbar 

(Wanberg et al., 1999; Eden & Avriam, 1993). I en situation som arbetslös har de som fått 

hjälp med att stärka tron på den egna förmågan blivit mer aktiva och motiverade i sin 

situation som arbetssökande (Eden & Aviram, 1993). Detta resultat visade sig i form av 

att de arbetslösa som fick hjälp med att stärka tron på den egna förmågan i större 

utsträckning fick snabbare anställning än de som inte fick någon hjälp. De hjälpmedel 

som nämns i syfte att stärka söka-jobb self-efficacyn är bl.a. workshops, jobbcoaching 

och vägledning vid utformning av de handlingar som ligger till grund till en 

arbetsansökan. Eden och Avriam (1993) konstaterar dock i samma studie att deltagande i 

workshops där personen hade möjlighet att utveckla och förändra sitt beteende kring 

intensiteten i sökandet, var näst intill bortkastade med avseende på de individer som före 

interventionen redan hade en hög self-efficacy. Rife och Kilty (1990) presenterar å andra 

sidan ett annat intressant resultat i sina studier. De menar att personer med låg self-

efficacy är mer benägna att undvika aktiviteter som innefattar att aktivt söka arbete trots 

att det är dessa personer som oftast behöver mest stöd (ibid.).  

 

Syfte  

Syftet med föreliggande undersökning är att studera hur arbetslösa ungdomar upplever 

sin situation med fokus på framtidstro, sin egen förmåga/kompetens till att påverka 

möjligheterna att få jobb samt vilka faktorer de upplever är viktiga när det gäller att få ett 

jobb inom en snar framtid. Detta studeras utifrån Rotters (1990) teori om locus of control 

och Banduras (1997) teori om self-efficacy. Konkret studeras följande frågeställningar: 

- Hur ser ungdomarna på sin framtid när det gäller möjligheten till att få ett jobb? 

- Hur upplever ungdomarna sina egna förmågor/kompetenser när det gäller att öka 

sina möjligheter att få ett jobb? 

- Hur upplever ungdomarna den egna kontrollen i förhållande till olika 

jobbsökningsaktiviter? 
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Metod 

Utifrån syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ metod i form av enskilda intervjuer 

ut för genomförande av denna studie. Detta metodval baserades på författarnas intresse 

av att förstå ungdomars sätt att resonera i situationen som arbetslös samt kunna urskilja 

varierande handlingsmönster. Då en kvalitativ studie kan ge en djupare insikt i enskilda 

individers personliga uppfattningar och upplevelser trots att dessa ofta är komplexa, 

föränderliga och subjektiva bidrar denna datainsamlingsmetod till att få en mer 

uttömmande information.  

 

Deltagare 

Urvalet av deltagare till denna studie utgick från Ungdomskrafts riktlinjer för deltagande 

i verksamheten. Åldersintervallet för att vara inskriven på Ungdomskraft är satt till 16-24 

år och som kriterium krävs att ungdomen är arbetslös och inte är studerande. Utifrån 

dessa riktlinjer valdes sju frivilliga deltagare ut för att intervjuas till studien. 

Könsfördelningen uppgick till två tjejer och fem killar. I resultatdelen ges en kortare 

presentation av deltagarna. 

 

Procedur 

Inledningsvis kontaktades Arbetsmarknadsenheten, betecknad som Ungdomskraft för 

förfrågan om medverkande i studien. Via mailkontakt med enhetschefen fick författarna 

en personlig kontakt med ansvarig koordinator, med vilken ett samarbete inleddes. Ett 

personligt möte bokades in på Ungdomskraft där ansvarig koordinator och författarna till 

denna studie närvarade. Vid mötet informerade författarna Ungdomskraft om studien, 

dess syfte och upplägg. Ungdomskraft föreslog att författarna skulle medverka vid en 

kommande introduktion av Get-Ready kursen för att på så viss komma i personlig 

kontakt med de arbetslösa ungdomarna. Vid introduktionen delgavs även ungdomarna en 

kortare presentation av studien samt etiska riktlinjer för medverkande.  Åtta ungdomar 

anmälde sig frivilligt och därefter bokades intervjuer in. Ungdomarna själva fick välja tid 

och dag. Författarna hade utformat ett schema med förslag på tider som var i samband 

med schemalagda kurser på Ungdomskraft, detta för att underlätta för ungdomarna. Då 

tiderna var inbokade bokades två stängda separata grupprum in i verksamhetens lokaler 

för att i så stor utsträckning som möjligt försöka att standardisera situationen, dvs. att 

situationen var den samma för alla intervjupersoner. Val av lokal motiveras med att 

författarna ville att intervjuerna skulle ske i en miljö där ungdomarna kände sig trygga 

och eventuella störningsmoment kunde undvikas. Vidare ville författarna i så stor 

utsträckning som möjligt försöka att standardisera situationen. Intervjun gjordes i en 

position där det fanns god möjlighet till kontinuerlig ögontakt, utan att detta kunde 

upplevas som något tvång. I syfte att ge intervjupersonen en klar bild av vad som skulle 

ske gavs information ut i förberedande syfte om ungefärlig tidsaspekt, etik och moral 

samt det fria valet att när som helst avbryta intervjun. Intervjuledarna började med att 

kort presentera sig själva för att sedan gå vidare med lite bakgrundsfrågor till 

intervjupersonen rörande ålder, högsta avslutade utbildning och intresse. 

Intervjupersonen fick också fritt berätta kort om sig själv, detta för att skapa ett öppet och 

inbjudande klimat. Därefter ställde intervjuledarna frågor utifrån den förutbestämda 

intervjuguiden och eventuella följdfrågor i fördjupande syfte användes som komplement 

vid behov. 
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Material 

Författarna valde att genomföra semistrukturerade intervjuer och utgick ifrån en 

intervjuguide (se bilaga 2) innehållande 32 stycken egenkomponerade frågor. För att 

uppnå en så hög standardisering som möjligt var frågorna i intervjuguiden samma för alla 

intervjupersoner men användandet av eventuella följdfrågor kunde variera baserat på 

graden av stöd och motivation som upplevdes nödvändigt i situationen. Frågorna bestod 

av nio stycken bakgrundsfrågor och sju stycken frågor rörande ungdomarnas framtidstro. 

Utifrån teorierna om self-efficacy och LOC formulerades även 16 frågor rörande deras 

egen upplevelse av sin förmåga/kompetens i förhållande till jobbsökningsaktiviter samt 

vilka faktorer som är viktiga för att erhålla en anställning. Intervjuledarna ville hålla sig 

till en klar struktur under den semistrukturerade intervjun men eftersträvade ändå en 

flexibilitet för att inte vara låsta av exempelvis turordningen vid besvarandet av frågorna. 

Författarna motiverar valet av de fyra givna ämnena till vilka frågorna förhöll sig till med 

att detta bidrar till en hög strukturering. Övrigt material utöver intervjuguiden som 

användes vid genomförandet av intervjuerna var en ljudupptagare som spelade in hela 

intervjun samt ett informationsbrev som behandlade de etiska aspekterna. 

 

Etik 

Samtliga deltagare i studien fick i ett tidigt skede information om att deltagandet i studien 

var frivilligt och att intervjun var helt konfidentiell. Detta skedde muntligt samt via ett 

informationsbrev som delades ut i samband med inbokning av intervju. Då 

intervjuledarna träffade ungdomarna personligen var anonymitet inte möjligt. Deltagarna 

meddelades att inget av de som sades skulle spåras direkt tillbaka till respektive person 

och att det inte heller skulle vara möjligt att utläsa vilka personer som deltagit i studien. 

Ungdomarna fick ge sitt samtycke till deltagande i studien och informerades att de när 

som helst under studiens gång fick hoppa av utan att behöva motivera varför. Allt 

material som samlas in skulle inte användas i något annat syfte än det som forskarna 

angivit. De etiska riktlinjerna upprepades också innan intervjun började. Då 

ljudupptagning skedde fick ungdomarna innan intervjun ge sitt samtycke även till detta, 

samt meddelades att inspelningen direkt efter avslutad skulle förstöras och tills dess 

förvaras på ett ställe som endast intervjuledarna har tillgång till. 

Reliabilitet och validitet 

Enligt Langemar (2008) handlar validitet i kvalitativ forskning bl.a. om kvalitet och 

trovärdighet, dvs. aspekter som visar på undersökningens vetenskapliga värde. I syfte att 

resultera i en så hög intern validitet som möjligt var författarna till denna studie noga med 

att åstadkomma en överensstämmelse mellan observationer och analys. I praktiken 

skedde detta genom att under arbetet konsekvent inte utesluta viktig information, göra 

egna tolkningar samt att inte heller lägga till data till analyspunkter där färre resultat 

kunnat observeras.  

     Gällande den externa validiteten dvs. hur väl resultatet av studien kan generaliseras till 

hela den population som deltagarna representerar (i detta fall arbetslösa ungdomar mellan 

16 och 24 år) menar Langemar (2008) att studiens metod för datainsamling spelar en 

avgörande roll. Dessa aspekter behandlas i denna uppsats under rubriken material. 

Sammanfattningsvis rörande den externa validiteten kan sägas att intervjuledarna i så stor 

utsträckning som möjligt försökte förhindra att de genom ledande frågor och 

bekräftanden influera deltagarnas svar samt genomförde undersökningen i en trygg och 
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störningsfri miljö. Det urval av deltagare som valde att ställa upp för intervju 

uppskattades kunna ge ett resultat som täckte syftet, men då samtliga ungdomar tillhörde 

populationen så var frivillighet av högsta prioritet. Beträffande studiens generaliserbarhet 

är författarna väl medvetna om att den är relativt låg, då endast sju personer deltog i 

undersökningen. De sju deltagarna som frivilligt ställde upp kan inte heller anses vara 

representativa för population, då det kan antas vara de ungdomar på Ungdomkraft som 

besitter hög self-efficacy och hög intern locus of control då de vågade ta sig an en ny 

okänd uppgift och ansåg att de med sin historia och sina erfarenheter kunde bidra till 

studien.  

     Undersökningens externa reliabilitet dvs. hur väl studien kan upprepas anser 

författarna ha ökat genom en väl detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet, benämnt 

som procedur.  Författarna har undvikit att ställa ledande frågor då detta skulle kunna 

påverka intervjupersonernas svar och således minska tillförlitligheten. I syfte att pröva 

tillförlitligheten har författarna bl.a. ställt likande frågor inom samma tema för att se om 

deltagarna uppgett ett likande svar. Tillförlitligheten i denna studie bedöms vara hög då 

intervjupersonernas svar på likande frågor visat en generell överensstämmelse. Studiens 

reliabilitet bedöms vidare vara hög då slump och slarvfel under datainsamlingen 

minimerats. Tack vare att bandspelaren var av god kvalitet uppstod inga tekniska 

incidenter under inspelningen och allt ljud var väl hörbart. Författarna var även noga med 

att överföra intervjumaterialet till skriftlig form för att minska risken för slarvfel, detta 

bedöms ha resulterat i en hög reliabilitet.  

 

Analys 

Då intervjuerna var slutförda transkriberades allt material, vilket innebar att överföra 

talspråk till skriftspråk. Skratt, längre pauser eller om intervjupersonen på ett tydligt sätt 

gett uttryck för känslor genom språket har noterats. Ljud som ”hmm…” och ”eh…” har 

tagits bort om de inte haft stor relevans för var intervjupersonen sa. Transkriberingen 

skedde samma dag eller dagen efter som intervjuerna genomfördes. På så vis har 

intervjuledarna vissa känslor som inte bandet kan uppmärksamma färskt i minnet.  

     Då transkriberingen av samtliga intervjuer var klar läste författarna igenom 

intervjumaterialet ett antal gånger, dels för att få en övergripande bild av samtliga 

intervjuer samt för att få en bra uppfattning om de intervjuer de själva inte medverkat vid. 

Därefter sorterades utmärkande citat under respektive tema ut för att placeras in under 

resultatdelen. Detta skedde genom att författarna kodade intervjumaterialet markera 

utmärkande citat under respektive tema i olika färger. Detta i syfte att försöka hitta 

mönster i intervjupersonernas uttalanden.  
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Resultat 

I denna del presenteras studiens resultat. Författarna har valt att använda samma tema 

som i intervjuguiden (se bilaga 2) för att strukturera upp resultaten. Studien teman är 

följande:  

1) Bakgrundsfrågor och aktivt jobbsökande, 2) Framtidstro, 3) Upplevelsen rörande den 

egna förmågan/kompetensen i förhållande till jobbsökandeaktiviteter samt 4) 

Upplevelsen rörande den egna kontrollen i förhållande till jobbsökandeaktiviteter 

Slutligen deltog sju ungdomar i studien, samtliga inskrivna på Ungdomskraft.  

 

IP1 – kille, född 1993, arbetslös sedan 5-6 månader, arbetslivserfarenhet av två jobb, 

nyligen inskriven på Ungdomskraft via försörjningsstöd, söker ca 5-10 jobb i månaden 

IP2 – tjej, född 1992, arbetslös sedan 4-5 månader, arbetslivserfarenhet av två jobb, 

inskriven på Ungdomskraft sedan tre veckor, sökte sig dit frivilligt, söker ca 5-10 jobb i 

månaden 

IP3 – kille, född 1992, arbetslös sedan 2-3 månader, arbetslivserfarenhet av ett jobb, 

inskriven på Ungdomskraft sedan två veckor efter att frivilligt att ha sökt sig dit via 

arbetsförmedlingen information, söker ca 15 jobb i månaden 

IP4 – kille, född 1989, arbetslös sedan tre år, arbetslivserfarenhet av två extrajobb, 

inskriven på Ungdomskraft via ekonomiskt bistånd, söker ca 0-5 jobb i månaden 

IP5 – kille, född 1990, arbetslös sedan tre år, ingen arbetslivserfarenhet, inskriven på 

Ungdomskraft på frivillig basis, söker ca 10-15 jobb i månaden 

IP6 – tjej, född 1993, arbetslös sedan 5-6 månader, erfarenhet av två extrajobb, inskriven 

på Ungdomskraft via handläggare på arbetsförmedlingen, söker ca 20 jobb i månaden 

IP7 – kille, född 1994, ingen arbetslivserfarenhet, frivillig väg in i verksamheten, söker 

ca 0-5 jobb i månaden 

Bakgrundsfrågor  

Under aktuellt tema frågade intervjuledarna om dagens status, antal månader som 

arbetslös samt hur många jobb i månaden i snitt personen sökte. Samtliga 

intervjupersoner är vid studiens genomförande aktivt jobbsökande även om intensiviten 

varierar. Fyra av sju deltagare menar att aktiviten i deras jobbsökande i hög utsträckning 

påverkades av antal lediga jobb på markanden. Majoritet av ungdomarna söker jobb mot 

bakgrund av deras erfarenheter i liknande yrke. Även detta resulterar i att sökandet av 

antal lediga aktuella jobb varierar från månad till månad. En deltagare berättar 

Jag är inne på Platsbanken varje dag, ibland söker jag 20 jobb, men ibland finns det 

inget och då känns det som man inte har en chans typ. 

Framtidstro 

Förhoppningar och förväntningar kring att erhålla en anställning inom ett år tycks 

varierna bland deltagarna i denna studie. Fem av sju respondenter anser sina möjligheter 

att få ett fast jobb inom ett år som goda, samtidigt som två av respondenterna menar att 
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deras chanser att få ett jobb utan praktik är små. Samtliga deltagare framhåller den 

upplevda svårigheten i att erhålla en anställning utan erfarenhet då detta är något som 

efterfrågas hos de flesta arbetsgivare. En av deltagarna menar att detta leder till en ond 

cirkel där personer utan erfarenhet inte söker vissa typer av jobb vilket resulterar i en 

problematik då antalet lediga tjänster blir färre. 

Mina förhoppningar att få ett jobb inom ett år är väl inte så stora. De flesta arbetsgivare 

vill ju ha erfarenhet och det har ju inte jag ännu. 

Bland ungdomarna återfinns delade förväntningar och åsikter gällande vad Ungdomskraft 

tillför dem. Majoriteten av ungdomarna känner sig hittills nöjda med upplägget och med 

de coacher de har fått träffa. Samtliga nämner också den CV skrivning som 

Ungdomskraft erbjuder som något positivt och upplever att det troligtvis är just detta som 

kan öka deras chanser att få ett jobb. En av deltagarna menar att det är de konkreta tipsen 

som Ungdomskraft ger som kommer att hjälpa dem att utveckla sina egna färdigheter. 

Två av respondenterna menar dock att de hade tillräckligt med komptetens att skriva CV 

redan innan kursen. Förutom de konkreta råd som Ungdomskraft tillför ungdomarna 

menar majoriten av deltagarna att verksamheten skapar rutiner och struktur i vardagen 

vilket är positivt: 

Jag känner att det är bra att man får en rutin och kommer in i ett sammanhang och om 

det skulle va så är det ju alltid bra att man kan få kontakter och man kan ju även få 

praktik och en anställning efter det så det är en jätte bra inkörsport. Det känner jag som 

en bra trygghet. 

På frågan huruvida ungdomarnas upplevelse av att få ett jobb förändrats över tid dvs. om 

upplevelsen har förändrats tills idag än för exempelvis ett år sedan varierar svaren. Två av 

deltagarna som tidigare haft extrajobb såg positivare på möjligheten att erhålla en 

anställning idag, detta pga. av deras arbetserfarenhet. Motsatsvis menade tre av sju 

deltagare att tiden gjort dem mer pessimistiska, då de gång på gång fått nej eller rent av 

ingen respons alls på sina ansökningar. En av deltagarna berättar att han efter studenten 

hanterade sin arbetslöshet med en klackspark men att verkligheten hann ifatt honom 

vilket resulterade i stress och press. I likhet med det berättar en annan deltagare att hans 

framtidstro blivit mindre hoppfull eftersom responsen varit dålig hos arbetsgivare. Han 

uttrycker att han hade önskat någon form av respons, även om det varit kritik. Utan kritik 

och respons upplever han att det är svårt att veta vad som är felet: 

I början var jag hoppfull, men när man har sökt 20-30 jobb utan att få svar så börjar 

man ju undra vad som är fel…  

 

Två av sju berättar likande om deras upplevelse att deras egen bild av sina chanser att få 

ett jobb inte stämde överens med verkligenheten.  

 

Först när jag gick ut gymnasiet så trodde jag att det bara var att söka lite jobb och få ett 

men sen slog ju verkligheten till och jag förstod att det inte var så enkelt.  

 

 



16 

 

Upplevelsen av den egna förmågan/kompetensen i förhållande till 

jobbsökandeaktiviteter 

Att som arbetslös använda sig av tidigare självupplevda erfarenheter för att lyckas i 

situationer som liknar varandra upplevs ha varit till hjälp för några av ungdomarna. Fem 

av sju deltagare uppger att de någon gång har använt sig av denna källa för att nå 

framgång i en likande situation. Bland svaren framkommer dock skillnader mellan de 

ungdomar som har arbetslivserfarenhet och de ungdomar som saknar sådan. De 

ungdomar som har haft en anställning berättar att de har använt sig av kunskaper så som 

kassavana och erfarenhet av plockrutiner vid lagerarbete för att lyckas vid nästkommande 

jobb av likande karaktär. En av dessa respondenter menar att det är lättare att komma 

igång på en ny arbetsplats idag tack vare de erfarenheter han fått av sina extrajobb. Två 

andra ungdomar med arbetslivserfarenhet berättar att de idag kan känna sig mer 

självsäkra och mindre nervösa när de går in på en anställningsintervju, detta tack vare att 

de tidigare har varit i denna situation och lyckats få ett jobb. Samtidigt berättar en 

deltagare att han alltid är jättenervös på anställningsintervjuer, vilket han tror beror på att 

han ännu inte har tillräckligt med rutin i dessa sammanhang eller lyckats få ett jobb. Detta 

svar tyder på en låg self-efficacy hos deltagaren då denne generaliserar sina erfarenheter 

från tidigare anställningsintervjuer, vilka inte resulterat i en anställning och får en låg 

tilltro till sin förmåga att nå framgång även vid kommande intervjutillfällen.  

Alltså jag har ju varit på intervjuer och försöker ju tänka till nästa gång typ vad man ska 

säga men jag har ju aldrig fått ett jobb så det är väl något som är fel med det jag gör än 

så länge. 

När deltagarna tillfrågas om de upplever att aktiviteten i deras jobbsökande påverkas av 

personer som är i samma situation som dem svarar majoriteten av respondenterna nej. 

Två av intervjupersonerna berättar att de har vänner i samma situation som de, dvs. 

arbetslösa, vilket upplevs både som positivt och negativt men de uppger att detta inte har 

någon inverkan på hur aktivt de letar efter en anställning. En av deltagarna berättar att om 

en av hennes arbetslösa vänner har sökt hundra jobb blir hon stressad och då mer 

motiverad att söka ännu fler lediga tjänster. Detta skulle kunna tyda på att respondentens 

tilltro till att själv lyckas få ett jobb stärks genom observation och jämförelse av vännens 

sätt att utföra jobbsökningsaktiviteterna vilket indikerar på en hög self-efficacy.   

     På frågan om ungdomarna upplever att andra personer i deras omgivning påverkar 

dem i situationen som arbetslös finns däremot en variation i svaren. Några av 

ungdomarna uppger att de känner av en påverkan från omgivningen men huruvida detta 

upplevs som positivt eller negativ och i vilken utsträckning personen låter sig påverkas 

varierar. En av deltagarna beskriver både för- och nackdelar med att bli påverkad av 

personer i sin omgivning: 

Man får höra och se att det är fler som inte har jobb. De flesta av mina kompisar har fast 

jobb och lägenhet, de gör mig väldigt stressad. Men samtidigt är de bra för då blir jag 

pushad att söka jobb också.  

Att den sociala omgivningen påverkar ungdomarna verkar inte vara en generell 

uppfattning bland deltagarna i studien. Fyra av sju ungdomar uppger att det finns en 

påverkan från den sociala omgivningen men att de inte berörs av denna då anser att du 

själva avgör huruvida de ska söka jobb eller inte. En av respondenterna upplever att 
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hennes omgivning påverkar henne positivt och menar att detta har hjälpt henne väldigt 

mycket när hon har känt att detta behövts:  

  

Positivt, mina föräldrar är såna ”JOBBA JOBBA JOBBA, BARA UT OCH SÖK!”. Om 

de blir för mycket stänger jag bara av, men de har hjälpt jättemycket. De har alltid 

pushat mig, och det är jag glad för idag! 

Att omgivningen påverkar deltagarna i situationen som arbetslös på olika sätt framgår av 

svaren, men även olika psykologiska och fysiologiska responser hos ungdomarna själva 

tycks kunna föranleda olika beteenden eller handlingar. En av deltagarna uppger att han 

känner sig stressad i den aktuella situationen som arbetslös vilket resulterar i en negativ 

tolkning av den i detta fall psykologiska stressresponsen, vilken resulterar i en oro. Detta 

svar tyder på en låg self-efficacy i situationen som arbetslös då samhällets krav på 

sysselsättning för självförsörjning i hög utsträckning resulterar i att deltagren upplever 

kraven som övermäktiga. 

 

Ja jag känner mig stressad. Ju längre tiden går så minskar ju pengarna när man inte har 

något jobb och det gör mig orolig för jag har ju en hyra och så att betala. Samtidigt kan 

man ju inte trolla fram jobb finns det inga så finns det inga och då är det inte lönt att 

söka. 

 

En annan deltagare uppger även han att han känner sig stressad i situationen som 

arbetslös, främst då hans vänner har en anställning, men menar att detta gör honom 

motiverad att fortsätta söka efter en sysselsättning. I motsats till föregående respondent 

som tolkar stressen som negativ och snarare uppvisar en positivitet i jobbsökandet 

indikerar denna deltagares svar istället på en hög self-efficacy. Detta då han trots 

stressresponsens närvaro ändå ser situationen som en utmaning och fortsätter att aktivt 

söka efter ett jobb. 

     Den individuella aktiviteten och motivationen i olika jobbsökningsaktiviteter varierar 

hos ungdomarna men framställs utifrån de erhållna svaren som formbara faktorer. En av 

respondenterna förklarar att hon känner att det är ett steg i rätt riktning när en ansökan väl 

är skickad. Hon beskriver att denna handling gör att hon får upp hoppet genom att själv ta 

tag i situationen vilket hon menar är det enda hon själv faktiskt kan påverka. Detta svar 

tyder på en hög self-efficacy då deltagaren fortsätter att energiskt söka efter jobb trots att 

hon befinner sig i en utmanande situation. En annan av respondenterna menar att 

förväntningarna och känslorna inför jobb sökandet har förändrats över tid. Hon upplever 

att det är lättare att söka jobb idag jämfört med första gången hon skickade iväg en 

ansökan och berättar att hon idag är mer hoppfull för att hennes CV har förbättrats med 

hjälp av Ungdomskraft. Detta är signifikant för fyra av sju deltagare i studien som menar 

att den hjälp som Ungdomskraft erbjuder med att utforma deras CV har hjälpt dem att se 

positivare på sina möjligheter att få ett jobb. 

 

Man får ju hjälp med att förbättra sitt CV här och det är bra för ju bättre 

ansökningshandlingar man har ju större är ju möjligeten att få jobbet. 

 

Att den egna ansträngningen påverkar deltagarnas individuella möjligheter att erhålla en 

anställning verkar vara en generell upplevelse bland deltagarna. Majoriteten menar att om 
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de inte själva aktivt söker jobb så kommer inte potentiella arbetsgivare att veta att de 

finns, vilket i sin tur minskar deras anställningsmöjligheter. En av deltagarna belyser i sitt 

svar vikten av att jobba med sina ansökningshandlingar i ett förberedande syfte innan 

själva jobbsökandet börjar för att vara mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. En 

annan av ungdomarna uppger att hon skickar ut massor med spontanansökningar även om 

företagen inte har några lediga tjänster för att de ska veta att hon finns när lediga tjänster 

dyker upp. Även att ringa upp arbetsgivare och besöka arbetsplatser är 

handlingsstrategier som används bland ungdomarna.  

Varje gång jag söker ett jobb i stan så åker jag alltid dit och presenterar mig då vill de 

oftast boka in ett möte med mig. 

Upplevelsen av den egna kontrollen i förhållande till jobbsökandeaktiviteter 

När författarna frågade i vilken utsträckning intervjupersonerna själva upplever att de kan 

påverka sin situation var ett flertal av respondenternas svar likande. De menar att det är 

deras eget ansvar att aktivt söka jobb för att komma ur sin situation som arbetslös och att 

fortsätta kämpa fast att det kan kännas tungt.  

 

Det går inte att bara sitta på rumpan eller ligga hemma och lata sig. 

Återkommande i svaren var den egna skyldigheten att kämpa på trots motgångar och 

dålig respons från arbetsgivare. Trots att lågkonjunkturen är ett faktum och att 

arbetsmarknaden är tuffare än någonsin menar majoriteten att allt ansvar ligger inom de 

själva, vilket författarna i studien ser som ett tecken på hög grad av intern LOC. En 

deltagare berättar följande: 

 

Det är mitt ansvar, absolut. I högsta grad. Mitt ansvar att fixa ett jobb och försörja mig 

själv, men möjligheterna att få det man vill är inte stora, tycker jag… Det gäller att börja 

på botten men… Ja, det är ens ansvar och det ska man göra.  

En av intervjupersonerna berättar att han ibland söker 20-30 jobb i månaden, ibland utan 

att få ett enda svar, trots detta ger han inte upp. Författarna tycker sig kunna se en 

koppling till intern LOC då interner tenderar att ha en inre motivation och en starkare 

vilja att prestera. De finns även de deltagare vars svar tyder på extern LOC. På frågan om 

några externa faktorer kan påverka dem i deras situation ligger fokus kvar i det egna 

ansvaret hos några respondenter medan andra pratar om den dåliga markanden och 

lågkonjunkturen som en avgörande faktor: 

Det är en svår tid och så… jobbmarkanden kan man ju inte påverka. 

Även om lågkonjunkturen och en tuff arbetsmarknad är något som påverkat samtliga 

deltagare märks signifikanta skillnader i svaren. Några deltagare talar om att marknanden 

är opåverkbar och att de inte kan göra så mycket mer i sin situation utan bara hoppas att 

den negativa trenden snart vänder. Lågkonjunkturen är också något som återkommer i 

dessa deltagares svar. Att lägga kontrollen utanför sig själv är ett kännetecken på extern 

LOC. Detta är ett tecken på att deltagarna skiljer sig på LOC skalan.  

     Gällande faktorer inom dem själv som kunde påverka och ligga till grund för deras 

möjligheter att få jobb var respondenterna överens om att det gällde att själv agera. För 
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deltagarna verkar det handla att hitta sitt inre driv och inre motivationen och att detta är 

avgörande: 

Hos mig själv tror jag det handlar om min motivation och att jag faktiskt letar efter ett 

jobb och inte bara väntar på att saker ska komma till mig. 

Att personligheten har en betydelsefull roll framkommer också i svaren. Författarna 

tycker sig kunna se ett mönster där deltagarna anser att personligheten är en viktig och i 

många fall avgörande faktor huruvida individen får ett jobb eller inte. Personligheten 

måste passa in i verksamheten och tillsammans med de redan anställdas personligheter. 

Vad som också nämns gällande faktorer som påverkar individen och dennes situation är 

en utomstående faktor, nämligen vilka som är ens konkurrenter i den aktuella 

sökprocessen. Den sistnämnda faktorn menar deltagarana är svår att själv påverka, och 

det enda individen själv kan göra är att öka sina egna chanser genom att exempelvis ringa 

upp arbetsgivaren:  

Ja som jag sa åker jag ju alltid ut och presenterar mig när jag söker ett jobb och bara det så ökar 

det ju mina chanser då kommer de ihåg mig när de ser min ansökan. 

 

Att känna sig kompetent är enligt majoriteten av deltagarna en viktig faktor i att faktiskt 

söka jobb aktivt samt behålla en optimistisk inställning till jobbsökandet. En deltagare 

menar dock att han inte känner sig tillräckligt komptent för jobb inom webbdesign, ändå 

är det den typen av jobb han söker. Generellt sätt så känner sig deltagarna tillräckligt 

kompetenta för de jobb de söker. Fem av sju menade att de bara söker de jobb de känner 

sig tillräckligt kompetenta för och undviker att söka jobb de inte känner att de ändå har en 

chans att få: 

 

Jag söker bara jobb som jag faktiskt tror att jag har en chans att få med tanke på hur 

arbetsmarknaden ser ut i Sverige om man inte har studerat så känner jag ändå att jag 

söker mig till de jobb där jag har lite erfarenhet.  

 

Den egna upplevelsen av hur deras eget beteende och agerande ökar deras chanser för att 

få jobb varierar mellan deltagarna. En av deltagarna tror att det handlar om att förbereda 

sig bättre, något hon lärt sig efter att ha varit på intervjuer och hon varit helt oförbered. 

En av deltagarna tror inte han kan förändra sitt agerande eller beteende medan en annan 

deltagare motsatsvis menar att det absolut finns mycket hon kan göra, bland annat söka 

feedback från sin omgivning, på sitt CV så väl som på sin framtoning samt fråga vänner 

och familj efter eventuella jobbkontakter: 

 

Idag vill jag ha kritik så man har chans att göra saker bättre nästa gång, så man kan 

tänka på de… 

 

I en situation som arbetslös kan det ibland vara av stor betydelse vilken hjälp 

omgivningen kan tänkas ge. Ett genomgående mönster i intervjupersonernas svar verkar 

vara att ett socialt stöd är väldigt viktigt i deras situation som ung och arbetslös. Samtliga 

berättar om betydelsen av stöttning från familj och vänner. Majoritet tycker att det är okej 

att ta hjälp av omgivningen även om de inte är helt bekväma med det. Några av 

deltagarna berättar också att de inte ville ha någon hjälp i början men insåg att det 
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behövdes efter några månader som arbetslös. Hjälp via arbetsförmedlingens 

försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd blir ett måste.  

 

Måste man ha hjälp så måste man ha hjälp, men jag gör sånt i sista lösningen, mest för 

att jag hatar att låna pengar tex. Om man har det svårt. Men det är ju helt fantastiskt att 

det finns sådana saker, som ekonomiskt bistånd och Ungdomskraft som man kan få hjälp 

av. 

Hjälpen verkar vara något som inte utnyttjades eller togs till direkt utan behövde när 

ungdomarna insett sin situation och svårigheten i att inte ha pengar. Två av 

respondenterna menar att de tar hjälp för att komma ur sin situation som arbetslösa, de 

vill inte vara arbetslösa längre än nödvändigt. Detta tyder på att majoriteten av deltagarna 

upplever att de får stöd av omgivningen men att de ändå är tvungna att klara sig själva, 

det är upp till dem själva hur mycket jobb de söker och hur hårt de jobbar. Författarna 

anser att det verkar som att majoriteten besitter hög intern LOC i just denna fråga, då de 

tror att deras egen ansträngning påverkar utgången.  

     Intervjuledarnas sista fråga handlade om hur ungdomarna resonerade då något inte 

gick som de hade tänkt sig, samt om de kunde utveckla hur deras resonemang förändrats 

över tid. En av deltagarna berättar: 

Först hitta jag massa anledningar jag kunde skylla på, det var detta, det var detta, men 

när man tänker efter lite så fattar man vad felet var egentligen. Nu vet jag att jag inte ska 

ge upp, nu kör jag genom allt 

Liknande berättar en annan deltagare att hon ”förr” bara struntade i saker som gick snett 

eller kändes jobbigt men att hon har insett att ingen annan löser problemen åt en. Idag 

efterfrågar hon kritik för att kunna ta till sig och göra bättre nästa gång. Majoritet av de 

unga anser att deras resonemang och agerande i situationer som det inte blivit som de 

tänkt sig har förändrats till det bättre över tid. Ungdomarna uppger att mognad och 

erfarenheter ligger till grund för detta: 

Jag tror att det är viktigt att acceptera att det är som det är. Jorden kommer ju inte gå 

under. Man kan lägga upp små enkla mål och sen tar med det steg för steg. Men inte 

stoppa huvudet i sanden eller fly, problemen kommer ändå vara kvar.  

Framtidstro, self-efficacy och LOC 

Vad gäller samspelet mellan de tre ovan behandlade personlighetsfaktorerna framkommer 

vissa mönster i intervjupersonernas svar. Flera ungdomar uppger att de fortsätter att aktivt 

söka jobb trots att responsen från arbetsgivare är dålig eller att de upplever att 

lågkonjunkturen har påverkat arbetsmarknaden negativt. Detta tyder på att dessa 

deltagare har en hög self-efficacy i kombination med intern LOC samtidigt som de ser 

positivt på sina framtida möjligheter att faktiskt få en anställning. 

 

Det är ju bara att fortsätta att söka och söka någon gång kommer man ju att få ett napp. 

 

Enligt författarna framkommer ett mönster mellan intern LOC och hög self-efficacy. Två 

ungdomar berättar att de ofta ringer upp arbetsgivare eller åker ut till arbetsplatsen efter 

att de har sökt ett jobb för att vara mer konkurrenskraftiga i urvalet till den lediga 



21 

 

tjänsten. Några respondenter uppger även att de skickar ut massor med 

spontanansökningar för att finnas till hands när lediga tjänster dyker upp. Detta tyder på 

en intern LOC samt en hög self-efficacy hos dessa deltagare.  

 

Jag skickar ut många spontanansökningar också ifall det skulle dyka upp någonting. 

 

Två av sju deltagare berättar att möjligheterna att få ett jobb inom en snar framtid inte är 

så stora, vilket tyder på en negativ framtidstro. Dessa respondenter menar att 

arbetsmarknaden och den rådande lågkonjunkturen inte går att påverka, vilket är 

signifikant för extern LOC samt en låg self-efficacy. En annan deltagare menar att det 

inte går att påverka arbetssituationen i Sverige just nu och upplever därför att vänta är det 

bästa handlingsalternativet tills situationen vänder. 

 

…jobbmarkanden kan man ju inte påverka. 

 

I motsats till de ovan nämnda respondenterna menar majoriteten av ungdomarna att de 

fortsätter att aktivt söka jobb då de upplever att detta är det enda de själva kan göra för att 

påverka sin situation. Samtliga av dessa deltagare ser även positivt på möjligheterna att få 

ett jobb inom en snar framtid. Detta menar författarna tyder på en intern LOC i 

kombination med hög-self-efficacy och positiv framtidstro.  

 

Ja det är ju ingen som söker jobben åt mig jag måste ju själv visa arbetsgivarna att jag 

finns. 

 

Diskussion 

När ordet ”ungdomarna” används i texten syftar det till de ungdomar som medverkat i 

undersökningen. Detta betyder att denna studie inte gör anspråk på att generalisera 

resultatet till ungdomar i allmänhet.  

 
Framtidstro 

De ungdomar i studien som någon gång i livet har haft en anställning ser ljust på sina 

möjligheter att lyckas få ett jobb inom en snar framtid, i motsats till de ungdomar som 

helt saknar arbetslivserfarenhet. Enligt Bolinder (2006) gör merparten av de personer som 

befinner sig i arbetslöshet en realistisk bedömning av sina chanser att få ett jobb. Detta 

visade sig även i resultaten från denna studie då de ungdomar som aldrig haft ett jobb 

eller en praktikplats bedömde sina chanser att lyckas få en anställning som mycket små. 

Resultaten visade dock på ett tydligt mönster där det var själva erfarenheten, beviset på 

att ha arbetat, som bedömdes påverka möjligheterna till en anställning, inte själva 

innebörden av denna erfarenhet i sig.  

     Hur ungdomarna beter sig och vilka förväntningar de har i situationen som arbetslös 

varierar bland deltagarna. Bolinder (2006) menar att detta påverkar deras möjligheter att 

få ett jobb olika beroende på om de aktiverar eller anpassar sig i situationen som 

arbetslös. Majoriteten av ungdomarna försöker aktivt att hitta en anställning genom att 

söka lediga tjänster, skicka ut spontanansökningar, åka ut eller ringa upp potentiella 

arbetsgivare då de finner många lediga tjänster att konkurrera om. En av deltagarna 
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uppger dock att han mestadels söker jobb inom områden där han saknar tillräckliga 

kvalifikationer för att han vill arbeta inom dessa, vilket enligt Bolinder (2006) tyder på en 

orealistisk bedömning av möjligheterna att få ett jobb. I motsats till detta menar en annan 

deltagare att han kan tänka sig att ta vilket jobb som helst bara han slipper vara arbetslös 

längre. Detta menar Bolinder (2006) är ett riskbeteende då sänkta krav eller accepterade 

tillfälliga anställningar kan föranleda långtidsarbetslöshet. Författarna till denna studie 

tolkar det som att en realistisk bedömning av egna kompetenser bör öka möjligheterna till 

att få ett jobb genom att jobbsökandet riktas till områden där individen har tillräckliga 

kvalifikationer. Rent spekulativt skulle det dock kunna vara så att ungdomar med brist på 

erfarenhet löper en större risk att försättas i långtidsarbetslöshet då tillfälliga anställningar 

ses som en möjlighet. Samtidigt tillför dessa anställningsformer erfarenhet viket samtliga 

ungdomar bedömer som en nyckelfaktor till att lyckas i jobbsökandet. 

     Personer som använder sig av aktiveringsstrategin söker enligt Boliner (2006) aktivt 

efter jobb oavsett tiden som arbetslös, så länge det finns lediga tjänster att konkurrera om 

baserat på sin inre motivation. Flera av ungdomarna i denna studie beskriver att de 

fortfarande är aktivt jobbsökande men att deras motivation till att söka jobb har sänkts 

eftersom de inte lyckats erhålla någon respons på sina ivägskickade ansökningar. I en 

studie gjort av Svenskt Näringsliv (publicerad den 7 september 2009 på Svenskt 

Näringslivs hemsida http://svensktnaringsliv.se) framkommer att nio av tio ungdomar i 

Sverige känner oro inför framtiden och möjligheten att erhålla en anställning. En av 

ungdomarna som deltagit i vår studie framhåller att han känner sig både stressad och 

pressad i situationen som arbetslös då han menar att tiden börjar rinna iväg. Detta är 

signifikant med flera av deltagarna som beskriver just den ökande tiden som arbetslös 

som en oroväckande faktor. En av respondenterna berättar att hon verkligen hoppas att 

hon får ett jobb snart annars menar hon att hennes CV kommer att innehålla ett alltför 

stort glapp utan sysselsättning. Författarna tolkar dessa resultat som att ungdomarnas oro 

tar sin grund i upplevelsen av att möjligheterna att få ett jobb minskar parallellt med tiden 

som arbetslös vilket har en negativ påverkan på det psykiska välbefinnandet. 

     Arbetslöshet kan få negativa konsekvenser för det psykiska välbefinnandet och 

Goldsmith och Veum (1986) menar att individen kan utveckla dålig självkänsla och 

ångest. Jahoda (1986) menar också att arbetet fyller viktiga funktioner för att en individ 

ska må bra, om en individ är arbetslös fylls inte dessa funktioner som bland annat handlar 

om sociala kontakter, struktur och egen försörjning. Utan arbete är det svårt att vara 

självförsörjande och ett behov att låna pengar uppstår (ibid.). Detta verkar vara något som 

samtliga ungdomar i studien anser som påfrestande. De flesta menar att det är bra att 

hjälpen finns men att de inte vill vara beroende av försörjningsstöd eller A-kassa längre 

än nödvändigt, eftersom det känns jobbigt och nästintill skamligt. Resultaten ligger i linje 

med Jönsson(2003) forskning som visar att arbetslöshet många gånger är förknippat med 

känslor av skam och ett nedsatt självförtroende.  

Self-efficacy 

Banduras (1977) definierar self-efficacy som ”en persons tilltro till sin egen förmåga att 

nå framgång i en specifik situation” (s.7). Med utgångspunkt i vilken grad av tilltro 

personen upplever inför en specifik situation kommer denne att välja olika 

handlingsstrategier, vilket i sin tur påverkas av de fyra tidigare nämnda 

informationskällorna till self-efficacy (ibid.). Eftersom self-efficacy är situationsbaserad 

ställde författarna frågor vilka var relaterade till specifika situationer i ungdomarnas 

http://svensktnaringsliv.se/
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situation som arbetslös. 

     Källan tidigare självupplevda erfarenheter är enligt Bandura (1997) den 

informationskälla som påverkar individen mest. Författarna vill i sammanhanget 

understryka att Bandura menar att den kognitiva bedömningen sker omedvetet när 

personen plockar fram tidigare erfarenheter generaliserade från en likande situation, 

vilket gör det svårt att mäta hur stor påverkan denna källa faktiskt har på deltagarna i 

denna studie. Rent spekulativt skulle de ungdomar som uppgett att de inte använt sig av 

denna källa än, motsatsvis kunna vara de som faktiskt använder denna mest. Detta 

baserar författarna på det faktum att människor genom livet ställs inför mängder av 

likande situationer där en omedveten kognitiv bedömning kan ske och resultera i 

användandet handlingsstrategier genererade från en tidigare självupplevd likande 

situation. Det är möjligt att de ungdomar med arbetslivserfarenhet har lättare att relatera 

till konkreta situationer där de lyckats nå framgång eftersom de kopplar samman detta 

med att ta sig ut ur arbetslöshet. Bandura (1997) menar dock att människan använder sig 

av denna källa i alla situationer där de kan generalisera erfarenheter från likande 

situationer, vilket gör att själva temat arbetslöshet i denna studie kan ha influerat 

deltagarnas svar i denna fråga. 

     Genom att personen observerar och jämför sig med andra liknande personer inför en 

viss uppgift kan de via modellinlärning öka den egna tilltron till att själva prestera ett 

lyckat resultat (Bandura, 1997). En av ungdomarna upplever att hennes ökade motivation 

till jobbsökandet påverkas av att en av hennes arbetslösa vänner söker ett stort antal jobb. 

Författarna tolkar detta svar som att deltagarens observation av den arbetssökande vännen 

ökar hennes egen tilltro till att själv lyckas nå framgång i jobbsökandet men huruvida 

detta beror på att de är lika i sättet eller inte går inte att säga utan djupare inblick i dessa 

personers personlighetspsykologi.  

    Den tredje källan till self-efficacy benämner Bandura (1997) som social påverkan och 

baseras på det faktum att människor som övertygas att de besitter en förmåga att bemästra 

ett specifikt problem också i större utsträckning gör så. Med andra ord är människan i hög 

utsträckning påverkad av positiv återkoppling från personer i dess omgivning (ibid.). 

Majoriteten av ungdomarna upplever att de påverkas av personer i sin omgivning i 

situationen som arbetslös, dock på olika sätt. En ungdom uppger att det är det sociala 

stödet och den uppmuntran han får från sina föräldrar som gör att han fortsätter att aktivt 

söka jobb. En annan respondent uppger att hon upplever omgivningens sociala påverkan 

som negativ då hon menar att personer som tycker att hon ska söka fler jobb än vad hon 

gör inte förstår hennes situation. Vad gäller Banduras (1997) antagande att människor via 

social påverkan kan öka tilltron till den egna förmågan och därmed öka sannolikheten för 

att nå framgång i situationen så verkar detta delvis stämma. Baserat på de resultat som 

framkommit i studien ökar eller behåller flera ungdomar intensiteteten i sitt jobbsökande, 

vilket bidrar till en ökad sannolikhet att få ett jobb, med hjälp utav social påverkan från 

omgivningen.  

     I en studie av Axelsson och Ejlertsson (2002) belystes vikten av socialt stöd för att en 

ung arbetslös inte ska drabbas av psykisk ohälsa. De ungdomar som ansåg sig sakna 

socialt stöd uppvisade ett extra sårbart beteende och även tendens till sämre självkänsla 

(ibid.). Fem av sju ungdomar talar om hur det stöd de återfår av familj och vänner hjälper 

dem, både psykiskt och fysiskt. Det tycks handla om peppning, positiv stöttning samt 

materiellt stöd så som att bo hemma och få mat. Två av sju menar att deras föräldrars 
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peppning istället gått för långt och blivit påfrestande och i ett fall, negativt. Ungdomarna 

anser att deras föräldrar inte har en realistisk bild av hur det är att vara ung och arbetslös 

idag och kan därför inte heller ge rätt stöd. Ett gott och positivt socialt stöd av föräldrar 

fungerar som en buffrande effekt mot unga arbetslösas psykiska ohälsa (Axelsson & 

Eljertsson, 2002). 

     Den sista källan till self-efficacy är enligt Bandura (1997) tolkningen av det 

fysiologiska och psykologiska tillståndet dvs. säga att exempelvis känslor, 

sinnesstämningar och stressnivåer spelar en viktig roll för upplevelsen av individens self-

efficacy. Gällande dessa aspekter beskriver en ungdom att han känner av stress i 

situationen som arbetslös och att detta upplevs som en negativ faktor då detta bl.a. 

resulterar i en oro och därtill ett passivt beteende samtidigt som en annan respondent 

tycks bli mer motiverad av stressresponsen i situationen och fortsäter att aktivt söka jobb. 

Då Bandura (1997) är tydlig med att det är just tolkningen av det psykologiska och 

fysiologiska tillståndet som ligger till grund för upplevd self-efficacy är det tydligt att 

dessa två ungdomar har en differentiell upplevelse av self-efficacy, hög respektive låg, 

vilket genererar olika aktivitet i jobbsökandet (Creed, Machin & Hicks, 1999).  

     I syfte att undersöka deltagarnas individuella self-efficacy ställde författarna frågor 

om personens egen upplevelse av sin förmåga när det gäller att skriva ett bra CV, göra ett 

bra intryck på en anställningsintervju samt på en arbets- eller praktikplats, vilket är 

specifika utmaningar en arbetslös person ofta ställs inför. Signifikant för personer med 

hög self-efficacy är bl.a. att dessa upplever den aktuella situationen som en utmaning, 

energiskt söker efter ett jobb samt är mindre känsliga för eventuella hinder eller 

misslyckanden (Bandura, 1997; Eden & Aviram, 1993; Creed, Machin & Hicks, 1999), 

vilket kan observeras hos flera ungdomar i denna studie. En av deltagarna uppger att han 

värderar sin förmåga i samtliga arbetsrelaterade situationer som mycket god och hänför 

bl.a. att han åker ut till arbetsgivaren efter intervjun för att förbättra sina chanser genom 

att göra sig påmind. En annan deltagare hänför att även om det inte finns några lediga 

tjänster just då hon söker så skickar hon ut spontanansökningar för att finnas till hand när 

något nytt dyker upp. Likaså menar en respondent att det bara är att fortsätta och söka 

och söka tills han lyckas få ett jobb. Samtliga av dessa deltagare tycks ha en hög self-

efficacy i jobbsökningsaktiviteter. 

     I motsats till dessa ungdomar verkar det som att några deltagare har låg self-efficacy i 

jobbsökningsaktiviteter i denna studie. Signifikant för individer med låg self-efficacy 

menar Bandura (1997) är att personen värderar sina resurser som otillräckliga, ser 

motgång som ett misslyckande och har låg aktivitet i jobbsökande aktiviteter. En av 

ungdomarna i vår studie beskriver att det måste vara något fel på det han säger vid 

anställningsintervjuer då han ännu inte har lyckats få ett jobb. En annan deltagare belyser 

passiviteten i sitt beteende kopplat till jobbsökandet då han menar att det inte är lönt att 

söka jobb som inte finns på marknaden och söker därför istället inte alls. 

      Baserat på de erhållna resultaten från denna studie verkar det som att det finns en 

differentiell upplevelse av hög respektive låg self-efficacy i jobbsökningsaktiviteterna 

bland de ungdomar som deltagit. Eden och Aviram (1993) menar dock att personer som i 

situationen som arbetslös har de som fått hjälp med att stärka tron på den egna förmågan 

blivit mer aktiva och motiverade i sin situation som arbetssökande. Detta resultat tycks 

överensstämma även i denna studie då majoriteten av deltagarna uppger att den hjälp 

Ungdomskraft har erbjudit dem med att förbättra sitt CV har medfört en positivare syn på 
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möjligheten att erhålla en enställning. Om det är denna typ av jobbstödjande aktivitet som 

Ungdomskraft erbjuder som har förändrat ungdomarnas inställning till det positivare eller 

om dessa respondenter redan före aktiviteten hade hög self-efficacy kan dock inte 

avgöras då Eden och Aviram (1993) menar att dessa aktiviteter i sådana fall är 

verkningslösa. 

Locus-of-control                                                                    

Att ha hög grad av intern LOC innebär enligt Rotter (1990) att ansvaret för ett visst 

beteende, val som tas eller beslut som görs placeras inom individen i fråga. Majoriteten 

av respondenter menade att det var deras eget ansvar att aktivt söka jobb för att komma ur 

sin situation som arbetslös. De talar om sin egen skyldighet att kämpa på trots motgångar 

och dålig respons från arbetsgivare. Trots att lågkonjunkturen är ett faktum och att 

arbetsmarknaden är tuffare än någonsin menar majoriteten att allt ansvar ligger inom de 

själva, vilket författarna i studien ser som ett tecken på hög grad av intern LOC. Rotter 

(1990) betonar att personer med intern LOC i största del upplever att de själva kan 

påverka händelser i livet, ofta genom att arbeta hårt och vara ihärdiga. (ibid.). Att inte ge 

upp är återkommande i deltagarnas utsagor, att det är viktigt att fortsätta kämpa trots 

motgångar. Författarna tycker sig kunna se en koppling till tidigare forskning (Yukl and 

Latham, 1978, ref. i Ng, Sorensen & Eby, 2006) som menar att interner tenderar att sätta 

upp svårare mål för sig själv och har ett starkare behov av att prestera än vad externer har.  

      Författarna har även märkt att för några anses lågkonjunkturen vara en bidragande 

faktor till deras situation som arbetslös. Respondenter ansåg sina chanser att få jobb som 

små, såvida de inte fick en praktikplats som kunde vara vägen in på en arbetsplats. Det 

verkar också handla om kontakter och en skillnad mellan deltagarna uppvisades, vissa 

förlitade sig väldigt mycket på kontakter och satte sitt hopp till vänner och bekanta 

medan andra endast såg den egna ansträngningen som vägen ur arbetslösheten. Rotter 

(1990) menar att ett generellt drag hos en person med extern LOC är att se till andra för 

vägledning och lösningar. Externer anser inte att det som sker i livet har med deras egna 

beslut och val att göra utan förlitar sig på slumpen, turen eller ödet. Detta kan göra det 

svårare att hitta inre motivation till att själv lösa sin situation genom agerande (ibid.). 

Trots att lågkonjunkturen är något som drabbar samtliga respondenter märktes en 

signifikant skillnad mellan deltagarna. Några deltagare nämner lågkonjunktur och dålig 

arbetsmarknad ett flertal gånger medan andras svar endast handlar om hur de så snabbt 

som möjligt ska lyckas erhålla en anställning genom att själva agera aktivt. Detta tycks 

bero på att de sju deltagarna har olika nivåer av LOC. I många svar kan deltagarna tyckas 

ligga nära varandra på LOC-skalan medan andra svar skiljer sig åt. Detta tror författarna 

handlar om den komplexitet som Rotters teori faktiskt innebär. Rotter (1990) pratar om 

en glidande skala som i stort sätt är generell, men även kan variera. Författarna anser att 

teorin om en glidande skala är i högsta grad sannolik, och att ingen person är antingen 

intern eller extern.  

     I en longitudinell studie gjord på arbetslösa ungdomar i USA framkom resultat i form 

av att unga arbetslösa män med en intern LOC var de som hade högst aktivitet i sina 

jobbsökande aktiviteter (McGee, 2010). Även i den aktuella studien verkar det som att 

unga med intern LOC är aktiva i sitt jobbsökande. Författarna tycks kunna se en koppling 

till McGees (2010) studie framförallt hos två av deltagarna som i andra frågor svarat på 

ett sätt som talar för intern LOC. En av respondenterna menar att han söker allt som 

kommer ut, även om han försöker att hålla sig inom sitt område. Då det endast finns jobb 
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lediga som han inte känner sig tillräckligt komptent för ser han det som en utmaning att 

söka dessa ändå. Den andra av respondenterna berättar att han ser ljust på sina 

möjligheter att få jobb och att han söker 10-15 jobb i månaden, ett snitt som är bland de 

högsta bland deltagarna.  

     Några deltagare skyller på externa faktorer, så som att gymnasieskolan inte gav 

tillräckligt med kompetens och den kunskap de lovade. Detta kan författarna till studien 

tyckas se som ett tecken på extern LOC, då personen skyller på utomstående faktorer. 

Rotter (1990) menar att individen med extern LOC lätt kan lägga ifrån sig ansvaret och 

slipper då handskas med eller konfrontera problem och jobbiga händelser. Motsatsvis 

pratar en deltagare om att han efter att ha gett upp för lätt var så besviken på sig själv att 

det vara svårt att gå vidare. Rotter (1990) menar att interner lägger det fulla ansvaret, 

även vid misstag inom sig själva, vilket kan leda till att individen klandrar sig själv 

väldigt hårt när något går fel. 

     En individs LOC ses som en relativt generell personlighetsdimension. Detta innebär 

att en person som har intern LOC har detta i de flesta situationer även om nivån kan 

skifta från hög till låg (Lefcourt, 1982). I denna studies resultat verkar det som att en 

persons LOC kan förändras över tid och efter hand som individen mognar och blir rikare 

på erfarenheter. Författarna grundar dessa tankar på de historier där respondenter berättar 

att de förr brukade hitta saker att skylla på då något gick snett, vilket visar på extern 

LOC. Med olika formuleringar beskriver de hur de idag istället stannar upp, accepterar 

situationen och sedan försöker ta sig ur den efter egen maskin. Deltagarna i fråga menar 

att uppstådda problem inte går att skjuta undan utan måste hanteras. Att besitta hög intern 

LOC handlar om att vara agent i sitt eget liv och lösa eventuella problem som 

uppkommer längst vägen (Rotter, 1990). Det verkar som att en persons LOC kan 

förändras över tid, eller snarare är det så att nivån kan skifta beroende på hur situation ser 

ut i stort. Rotter (1990) menar att det kan handla om vilka förutsättningar individen har 

för att kontrollera situationen just då. I detta fall tror författarna att det handlar om att 

erfarenheter har utvecklat deras sätt att resonera och agera.  

     Komplexiteten i Rotters teori har visat sig på så sätt att en och samma individs 

svarsmönster inte helt går åt det interna eller externa hållet. Ingen av deltagarna är 

extrema åt något av hållen och visar detta i samtliga svar, utan graden av LOC avgörs i 

frågans innehåll. Sammanfattningsvis kan författarna se att vissa individer ligger mer åt 

det interna hållet och andra mer mot det externa hållet men generellt sätt har inget tydligt 

mönster uppvisats. Rent spekulativt kan detta vara ett tecken på ett sunt förhållningssätt, 

som innebär att en person lägger ett visst ansvar inom sig själv men är medveten om yttre 

faktorer som påverkar. Att lägga all kontroll inom sig kan innebära att individen klandrar 

sig själv för hårt (Rotter, 1990). Att lägga all kontroll utanför sig själv och sitt eget 

agerande kan minska motivationen och prestationen för en individ (ibid.). 

Framtidstro, self-efficacy och LOC 

Författarna tycker sig kunna se ett tydligt mönster där de deltagare med intern LOC också 

tenderar att ha en hög self-efficacy i situationen som arbetslös. Rotter (1990) pekar på att 

personer med intern LOC tenderar att ha en inre motivation och en starkare vilja att 

prestera. Författarna drar en parallell till individer med hög self-efficacy som tenderar att 

se situationen som en utmaning (Bandura, 1997). Majoriteten av ungdomarna i denna 

studie uppger att det bara är att fortsätta att aktivt söka efter ett jobb trots hinder och 

motgångar då de bara är de själva som kan påverka sin situation, vilket indikerar på att 
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hög self-efficacy och LOC har ett samband. Signifikant i svaren hos dessa 

intervjupersoner är också att de ser positivt på sina möjligheter att erhålla en anställning 

inom en snar framtid, vilket tyder på att det även tycks finnas ett mönster mellan personer 

med hög self-efficacy, intern LOC och en positiv framtidstro. 

     Rotter (1990) menar att externer tenderar att sätta kontrollen utanför dem själva, vilket 

kan ses hos några ungdomar i denna studie som uppger att den rådande lågkonjunkturen i 

hög utsträckning påverkar deras chanser till att få ett jobb. Dessa respondenter värderar 

även sina chanser att inom en snar framtid få en anställning som låg, vilket tyder på ett 

samband mellan extern LOC och negativ framtidstro. Vad gäller self-efficacy verkar även 

denna personlighetsdimension infinna sig i detta mönster. Bandura (1997) hänför att 

individen för att nå framgång i en viss situation måste tro på sina egna resurser för att 

lyckas vilket enligt författarna till denna studie indikerar på att dessa ungdomar inte 

värderar sina resurser som tillräckliga för att övervinna den rådande 

arbetsmarknadssituationen och lyckas få ett jobb. 

 

Slutsatser 

Efter genomförd studie konstateras att majoriteten av ungdomarna upplever sina 

möjligheter att få ett jobb som goda, vilket författarna anser tyder på en positiv 

framtidstro och en realistisk värdering av chanserna att erhålla en anställning. Utifrån 

teorin om self-efficacy drar författarna slutsatsen att de ungdomar med en hög self-

efficacy tenderar att ha en starkare tilltro till sina egna resurser, vilket resulterar i en 

högre aktivitet i jobbsökandet. På samma sätt har författarna, utifrån teorin om LOC, 

funnit att individer med intern LOC upplever högre kontroll i förhållande till olika 

jobbsökningsaktiviteter vilket visar sig i ett mer frekvent jobbsökande. Motsatsvis 

konstaterar författarna även att individer med låg self-efficacy och extern LOC uppvisar 

lägre aktivitet i jobbsökandet. Studien indikerar även på att det finns ett samband mellan 

de tre personlighetsdimensionerna; framtidstro, self-efficacy och LOC. 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att en hög self-efficacy i kombination med en 

positiv framtidstro och ett intern LOC spelar en signifikant roll för att individen med egen 

kraft ska kunna ta sig ur sin situation som arbetslös.  

 

Metoddiskussion 

Då syftet med föreliggande undersökning var att studera hur ungdomarnas individuella 

upplevelse i situationen som arbetslös ansågs en kvalitativ ansats vara bäst lämpad. Detta 

motiverade författarna med att informanternas kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonläge 

bedömdes vara viktiga att kunna observera för att kunna placera in deltagarnas svar i ett 

samanhang och undvika eventuella feltolkningar vid uppspelning av intervjumaterialet.  

Trost (2005) menar att urvalet av deltagare är viktigt för att få en variation av svar som är 

intressanta för undersökningen. Han menar att ”urvalet skall vara heterogent inom en 

given ram; där skall finnas variation men inte så att mer än någon enstaka person är 

extrem eller ”avvikande”. När författarna till denna studie begränsat sig till att endast 

använda ungdomar som vid tidpunkten var inskrivna på Ungdomskraft utgjorde inte det 

frivilliga deltagandet i studien ett problem. Vid förfrågan om medverkan anmälde åtta 

ungdomar sitt intresse, vilket efter ett avhopp resulterade i sju deltagare. Trost (2005) 

menar att syftet med studien avgör antalet deltagare samt att få väl genomförda intervjuer 

som generar ett hanterbart material är att föredra. Författarna är medvetna om att de sju 
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ungdomarna inte nödvändigtvis är representativa för populationen då det uppvisade 

engagemanget till deltagande i studien rent spekulativt kan bottna i en viss typ av 

personlighet. Då det inte fans någon bakgrundsinformation om deltagarna finns det en 

möjlighet att urvalet inte blev tillräckligt heterogent för att representera populationen. 

 

Framtida forskning 

Att befinna sig i arbetslöshet påverkar det psykiska välbefinnandet negativt 

(Hammarström, 1996; Jahoda, 1986; Warr, 1987; Hallsten, 1998). Författarna ställer sig 

dock frågan om det verkligen alltid måste vara så att arbetslöshet har en uteslutande 

negativ påverkan på individens psykiska välmående eller om denna situation även skulle 

kunna ha en positiv dimension. Att undersöka hur aspekter så som frihet och kravlöshet i 

denna situation kan påverka individen anser författarna vara av intresse. Även jämförelser 

mellan kön och ålderskategorier hade varit intressant att undersöka i detta syfte. 

Författarna har genom denna studie även berikats med kunskap om hur ungdomar med 

olika personlighetsdimensioner kan påverkas olika av sin sociala omgivning. Mot 

bakgrund av denna kunskap vore det därför av intresse att undersöka om aktiviteten i de 

arbetslösa ungdomarnas jobbsökande kan influeras av miljön, dvs. att bostadsort och 

socialt umgänge kan influera möjligheterna att få ett jobb.  

     Flera studier som funnits indikerar på att positiv social påverkan från omgivning har 

en positiv effekt på aktiviteten i jobbsökandet (Bandura, 1997; Eden och Avriam, 1993). I 

resultaten till denna studie verkar det dock som att detta samband inte alltid uppvisas 

vilket gör att författarna ställer sig frågan om positiv social påverkan från omgivningen 

även kan ha någon negativ effekt på aktiviteten i jobbsökandet? Här skulle det 

exempelvis vara intressant att studera om press och påtryckningar i positivt syfte kan ha 

en avstannande effekt på aktiviteten i den påverkade påversonens jobbsökande. 

     Författarna tror rent spekulativt även att det vore önskvärt med studier som testade 

huruvida extern LOC kan ”tränas” upp till att övergå i intern LOC, genom att individen 

får de rätta verktygen för ta över kontrollen i sitt liv. Detta skulle troligtvis kräva mer 

experimentella studier och analyser. Mestadels av forskningen kring LOC menar att ett 

internt LOC är fördelaktigt i de flesta situationer. Det vore intressant att se om och i så 

fall på vilket sätt ett internt LOC kan påverka en individ negativt.  
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Hej och tack för ditt deltagande! 

 

Vi är två studenter som läser sista året på Högskolan i Halmstad, på 

Psykologiprogrammet med inriktning arbetspsykologi. Undersökningen 

ingår i vår C-uppsats och vår ambition är att få en bättre förståelse kring hur 

Du ser på dina möjligheter att få ett jobb och vad som påverkar detta.  

 

Innan intervjuarna påbörjas vill vi att Du tar del av följande information: 

 

- Undersökningen är helt frivillig 

- Konfidentiellt, dvs. inget Du säger kommer att kunna spåras tillbaka 

till Dig personligen 

- Intervjun kommer att bandas, inspelningen kommer att förstöras så 

fort studien är klar 

- Tid: max 45 minuter 

- Delgivning av resultat är möjligt 

 

Har Du några frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta oss via 

telefon eller e-post, se kontaktuppgifter nedan.  

 

Tack på förhand! 

 

Vänligen/ 

 

Hanna hanbon10@student.hh.se 

Amelia ameahr09@stuent.hh.se  
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Intervjuguide - Ungdomskraft 

______________________________________________________________________________ 

Inledning 

o Kort presentation av oss själva samt studien 

o Etiska riktlinjer  

o Frågor innan intervjun börjar? 

 

Bakgrundsfrågor 

o Kön   

o Vilket år är du född? 

o Berätta lite om dig själv 

o Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

o Vad hade du för sysselsättning innan du blev inskriven på Ungdomskraft? 

o Hur länge har du varit arbetslös? 

o Hur länge har du varit inskriven på Ungdomskraft? 

o Vilken var din väg in i verksamheten? 

o Hur många jobb uppskattar du att du i snitt söker varje månad? 

 

Framtidstro 

o Hur upplever du dina möjligheter att få ett jobb inom ett år? 

o Har din syn på möjligheten att få ett jobb förändrats över tid? T.ex. Från idag och när du 

först skrev dig på Ungdomskraft? 

o Vad upplever du att ditt deltagande på Ungdomskraft kommer att ge dig? 

o Vad förväntar du dig att få ut av ditt deltagande i Ungdomskraft och Get ready-kursen? 

o Vilka tankar hade du kring arbetssökande innan du skrevs in på Ungdomskraft jämfört 

med idag, har de förändrats? 

o Vilka faktorer upplever du påverkar vilken inställning du har till att aktivt söka jobb?  

o Hur tror du att din arbetssituation ser ut om fem år? 
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Self efficacy 

o Vad har du för förväntningar när du skickar iväg ett CV? Hur tänker du? Hur känner du? 

o Har dina förväntningar och känslor inför jobbsökande förändrats över tid? Hur känner 

du när du skickar iväg ett CV idag jämfört med hur du kände för ett år sedan? 

o Upplever du att det är lättare eller svårare att söka jobb idag än vad det var första 

gången? 

o Om du varit på en arbetsintervju, vad hade du för förhoppningar? Innan och efter?  

o Hur upplever du att din egen ansträngning påverkar dina möjligheter att få ett jobb? 

o Har du någon gång upplevt att tidigare erfarenheter har hjälpt dig att lyckas i liknande 

situationer?  

o Upplever du att de aktiviter som Ungdomskraft erbjuder har påverkat hur aktivt du 

söker jobb? I så fall hur? 

o Uppelever du att aktiviteten i ditt jobbsökande påverkas av andra som är i samma 

situation som du?  

o Hur upplever du att personer i din omgivning påverkar dig som arbetslös? 

o Hur upplever du din förmåga när det gäller att 

- Skriva ett CV och personligt brev? 

- Göra ett bra intryck på en anställningsintervju? 

- Att göra bra ifrån sig vid en anställning eller på en praktikplats? 

 

Locus of control 

o I vilken utsträckning känner du att du själv kan påverka din situation? Skillnad idag mot 

innan du skrevs in på Ungdomskraft? 

o Vilka faktorer upplever du påverkar huruvida du får ett jobb eller inte?  Faktorer hos dig 

själv? Faktorer i din omgivning? 

o Upplever du generellt sett att du är tillräckligt kompetent för att få de jobb du söker?  

o Upplever du att du själv genom ett beteende eller agerande kan öka dina chanser att få 

jobb och i så fall hur? Vad kan du göra?  

o Hur ser du på att ta hjälp av din omgivning? Vilken hjälp kan du tänkas få? 
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o Kan du berätta om en situation när något inte gick som du hade tänkt dig, hur 

resonerade du då? Hur resonerar du oftast? Har ditt resonemang förändrats något över 

tid?  

 

Avslut 

o Har du några fler frågor eller något du vill tillägga? 

o Tacka för deltagande. Bandspelare stängs av. Möjlighet att tillägga något även efter 

detta.  

 

Förslag på fördjupande frågor 

Hur menar du nu? Kan du utveckla det? Kan du ge något exempel? Hur tänker du kring det? 

 


